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Uchwa³a* Nr CXIX/1283/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.

poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45 poz. 319)
Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód", zwany dalej "planem" po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

________
* Wojewoda Ma³opolski w dniu 22 stycznia 2007 r. wyst¹pi³
do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie
ze skarg¹ na przedmiotow¹ uchwa³ê wnosz¹c o stwierdzenie
jej niewa¿noœci:
1) w zakresie treœci:
– § 4 pkt 1 lit. c) tiret 10 uchwa³y,
– § 5 ust. 1 pkt 8 uchwa³y w zakresie s³ów "otwartych 1 ZO,
2 ZO, 3 ZO, 4 ZO, 5 ZO i",
– § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b) uchwa³y,
– § 6 ust. 1 pkt 1 lit. d) uchwa³y w zakresie s³ów "otwartych,
g³ównie zwi¹zanych z istniej¹cymi ciekami wodnymi,
na który sk³adaj¹ siê tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 ZO, 2 ZO, 3 ZO, 4 ZO, 5 ZO i",
– § 22 uchwa³y,
– § 37 ust. 1 pkt 4 uchwa³y w zakresie oznaczenia "9MN",
– § 37 ust. 2 pkt 4 lit. c) uchwa³y w zakresie oznaczenia
"9MN",
– § 39 uchwa³y w zakresie oznaczenia "ZO",
– wszystkich tych ustaleñ tekstu planu, które odnosz¹ siê
do terenów oznaczonych symbolami: 1 ZO, 2 ZO, 3 ZO,
4 ZO, 5 ZO, 9 MN i 8 KD(X),
2) na rysunkach planu stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1, 2, 3
do uchwa³y w zakresie dotycz¹cym terenów oznaczonych
symbolami: 1 ZO, 2 ZO, 3 ZO, 4 ZO, 5 ZO, 9 MN i 8 KD(X).

Pod rozwagê S¹du zosta³ alternatywnie postawiony wniosek o stwierdzenie niewa¿noœci przedmiotowej uchwa³y:
1) w zakresie tekstu § 22 uchwa³y w zakresie zwrotów "zieleñ
nieurz¹dzon¹", "oraz "obudowê biologiczn¹ cieków wodnych",
2) w zakresie wszystkich tych ustaleñ treœci uchwa³y, które odnosz¹ siê do terenów oznaczonych symbolami 9 MN i 8 KD(X)
oraz na rysunkach planu stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1, 2, 3
do uchwa³y - w zakresie dotycz¹cym terenów oznaczonych
ww. symbolami.
Nadto Wojewoda Ma³opolski podda³ pod w¹tpliwoœæ regulacjê uchwa³y dotycz¹c¹ czêœci tekstowych i graficznych:
1) w zakresie treœci:
– § 4 pkt 1 lit. c) tiret 5 uchwa³y w zakresie zwrotu " i 2 UP",
– § 6 ust. 2 pkt 5 uchwa³y,
– § 17 uchwa³y,
– § 36 pkt 4 uchwa³y w zakresie zwrotu " i 2 UP",
– wszystkich tych ustaleñ tekstu planu, które odnosz¹ siê
do terenów oznaczonych symbolami "18 MN" i "2 UP",
2) na rysunkach planu stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1, 2, 3
do uchwa³y w zakresie dotycz¹cym terenów oznaczonych
symbolami: 18 MN i 2 UP oraz w zakresie czêœci terenów
oznaczonych symbolami: 6 MN", 1 MW, 2 MW, 4 KD(L), 5
KD(D) zaznaczonych kolorem ró¿owym i niebieskim na kserokopii fragmentu planu stanowi¹cej za³¹cznik do tej skargi.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód".
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2. Uchwa³¹ objêty jest obszar miasta Krakowa o powierzchni
144,38 ha ograniczony:
1) od pó³nocy - granic¹ administracyjn¹ miasta,
2) od wschodu - osi¹ istniej¹cej Alei 29 Listopada,
3) od po³udnia - lini¹ kolejow¹,
4) od zachodu - ulicami Górka Narodowa, W¹dó³, Górnickiego i Koralow¹
zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y Nr XLIV/405/04
Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. dotycz¹cej
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód".
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y, stanowi¹ce tekst planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek planu - bêd¹cy ustaleniami planu, z zastrze¿eniem ust. 3, pkt 3, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
b) Rysunek infrastruktury technicznej - gospodarka wodno - œciekowa - okreœlaj¹cy ogólne zasady rozbudowy
systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y,
c) Rysunek infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, gazownictwo i teletechnika - okreœlaj¹cy ogólne zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y;
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1 - nie bêd¹ce ustaleniami planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y,
b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, nie bêd¹ce ustaleniami planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y.
3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz okreœlenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
tych terenów, okreœlone s¹ w postaci:
1) przepisów ogólnych, zawartych w Rozdziale 1 uchwa³y,
odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem
oraz do charakterystycznych obszarów obejmuj¹cych
wiêksz¹ iloœæ terenów wyznaczonych na rysunku planu;
2) przepisów szczegó³owych zawartych w Rozdziale 2 uchwa³y, odnosz¹cych siê do poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu;
3) Rysunku planu, obowi¹zuj¹cego w zakresie ustaleñ ujêtych w tym rysunku oraz w jego legendzie w zakresie oznaczonym jako "obowi¹zuj¹ca treœæ ustaleñ rysunku planu".
4. Ustalenia okreœlone w ust. 3 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§3
1. Ilekroæ w uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:
1) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê;
2) Planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i rysunek
planu;
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3) Tekœcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y;
4) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y, wyra¿ony na mapie sytuacyjno wysokoœciowej w skali 1:2000;
5) Terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu;
6) Podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu
i na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;
7) Dopuszczalnym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który
dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie
podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warunkach okreœlonych w ustaleniach szczegó³owych dla tego
terenu, zawartych w Rozdziale 2 uchwa³y;
8) Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego w zakresie takim jak:
oœwiata i wychowanie, zdrowie i opieka spo³eczna, kultura, administracja publiczna, ³¹cznoœæ itp.;
9) Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi finansowane ze œrodków niepublicznych, w szczególnoœci w zakresie handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego itp.;
10) Powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych istniej¹cych i projektowanych, zlokalizowanych na dzia³ce lub powierzchni objêtej inwestycj¹
liczon¹ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹;
11) WskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek sumy powierzchni zabudowy
wszystkich budynków lokalizowanych na dzia³ce lub powierzchni gruntu objêtej inwestycj¹, do powierzchni
dzia³ki objêtej inwestycj¹ lub powierzchni gruntu objêtego inwestycj¹;
12) WskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu prawa budowlanego w powierzchni objêtej projektem zagospodarowania dzia³ki lub gruntu objêtego inwestycj¹;
13) Dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ wydzielon¹ czêœæ gruntu spe³niaj¹c¹ warunki okreœlone w przepisach odrêbnych;
14) Elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku usytuowan¹ wzd³u¿ drogi;
15) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ nie mo¿na sytuowaæ budynku
w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub gruntu objêtego inwestycj¹;
16) Obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zek lokalizowania budynków tak, aby linia
elewacji pokrywa³a siê z lini¹ zabudowy okreœlona na rysunku planu;
17) Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi wewnêtrzne i s³u¿ebne przejazdy, zarówno istniej¹ce jak i te, które mog¹ powstaæ w przysz³oœci, nie wyznaczone na rysunku planu.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.
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§4
Wyznacza siê na rysunku planu obowi¹zuj¹ce ustalenia
planu, w tym:
1) Elementy wprowadzone planem:
a) granica obszaru objêtego planem, bêd¹ca równoczeœnie
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania wraz z oznaczeniem tych terenów numerem i symbolem literowym, w tym:
– 1 MN do 4 MN, 6 MN, 9 MN do 21 MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
– 1 MW do 8 MW, 10 MW, 12 MW i 13 MW - tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
– 1 MW/MN do 3MW/MN, 5 MW/MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,
– 1 U do 3 U - tereny zabudowy us³ug komercyjnych,
– 1 UP i 2 UP - tereny zabudowy us³ug publicznych,
– 1 U/UP do 4 U/UP - tereny zabudowy us³ug komercyjnych i publicznych,
– 1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW - tereny zabudowy us³ug
komercyjnych, us³ug publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
– 1 ZP(n) i 2 ZP(n) - tereny zieleni parkowej wraz z istniej¹cym budynkiem dawnego dworu i zespo³em istniej¹cych budynków gospodarczych - podworskich,
– 1 ZP do 8 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej,
– 1 ZO do 5 ZO - tereny otwarte, w tym tereny rolnicze,
zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowa biologiczna cieków wodnych,
– 1 ZL - teren leœny,
– 1 PL - teren przestrzeni publicznej - plac miejski,
– 1 ZP/KP do 7 ZP/KP - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei
wysadzanej drzewami,
– 1 KD(T) i 2 KD(T) - tereny trasy tramwaju szybkiego,
– 1 KD(B) - teren urz¹dzeñ komunikacji miejskiej (dworzec miejskiej komunikacji autobusowej),
– 1 KD(PR) - teren parkingu ( w ramach systemu "park & ride"),
– 1 KD(G) - teren drogi publicznej - droga g³ówna,
– 1 KD(Z) - teren drogi publicznej - droga zbiorcza,
– 1 KD(L) do 7 KD(L) - tereny dróg publicznych - drogi lokalne,
– 1 KD(D), 2 KD(D), 4KD(D) do 15 KD(D) - tereny dróg
publicznych - drogi dojazdowe,
– 1 KD(X) do 14 KD(X) - tereny dróg pieszo - jezdnych,
– 1 W - teren infrastruktury technicznej z zakresu urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
f) przebieg projektowanych podstawowych tras rowerowych
wed³ug "Studium systemu podstawowych tras rowerowych w Krakowie,
g) rejony intensywnego spe³zywania pokryw lessowych
i zwietrzelinowych,
h) orientacyjna granica prognozowanej strefy ponadnormatywnych oddzia³ywañ komunikacyjnych bez zastosowania przewidywanych planem urz¹dzeñ i dzia³añ zabezpieczaj¹cych.
2) Elementy uwzglêdnione w rysunku planu, ustalone na mocy
przepisów odrêbnych:
a) stanowiska archeologiczne, znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie,
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b) Zespó³ dworsko - parkowy, wpisany do rejestru zabytków miasta Krakowa Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków (numer rejestru A 1060) tj.:
– budynek dawnego dworu - oznaczony na rysunku planu numerem 1,
– park - oznaczony na rysunku planu numerem 2,
– teren dawnego zespo³u dworsko - parkowego oznaczony na rysunku planu numerem 3,
c) granica strefy ochronnej terenu zamkniêtego,
d) strefa ochronna linii elektroenergetycznych œredniego napiêcia,
e) strefa ochronna magistrali wodoci¹gowej ø 500.
§5
1. Okreœla siê nastêpuj¹ce, podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego na obszarze objêtym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych
wymagañ dla tych elementów:
1) przestrzeñ, w tym linie zabudowy terenów zabudowy
us³ugowej po³o¿onych wzd³u¿ trasy drogi 1 KD(G) - wymaga ukszta³towania,
2) przestrzeñ, w tym linie zabudowy, terenów po³o¿onych
wzd³u¿ trasy tramwaju szybkiego - wymaga kszta³towania,
3) przestrzeñ, w tym linie zabudowy terenów po³o¿onych wzd³u¿
trasy drogi 1 KD(Z) - wymaga kszta³towania zabudowy,
4) przestrzeñ, w tym linie zabudowy po³o¿one wzd³u¿ ci¹gu
dróg 4 KD(L) i 5 KD(L) wraz z zieleni¹ i ci¹gami pieszymi
2 ZP/KP, 3 ZP/KP, 4 ZP/KP, 5 ZP/KP, 6 ZP/KP tworz¹cymi g³ówny ci¹g komunikacji lokalnej - wymagaj¹ kszta³towania
na zasadzie formowania wnêtrz przestrzeni publicznej
tzn. kszta³towania zieleni, rozwi¹zañ posadzki ci¹gów pieszych oraz ma³ej architektury,
5) przestrzeñ, w tym linie zabudowy terenów 1 U/UP, 2 U/UP,
3 U/UP,4 U/UP, 1 U/UP/MW, 2 U/UP/MW, 3 U/UP/MW, 4 U/
UP/MW, 5 U/UP/MW, 6 U/UP/MW oraz 1 ZP/KP i 2 ZP/KP
wraz z terenem 1 PL (placem miejskim) stanowi¹cych
centrum us³ugowe obszaru objêtego planem - wymaga
kszta³towania na zasadzie formowania wnêtrz przestrzeni publicznej tzn. kszta³towania zieleni, rozwi¹zañ posadzki ci¹gów pieszych oraz ma³ej architektury,
6) przestrzeñ terenów 1 KD(B) i 1 KD(PR) stanowi¹cych
wraz z pêtl¹ szybkiego tramwaju centrum komunikacyjne - wymaga kszta³towania na zasadzie formowania
wnêtrz przestrzeni publicznej tzn. kszta³towania zieleni
oraz rozwi¹zañ posadzki powierzchni utwardzonych,
7) przestrzeñ terenów 1 ZP(n) i 2 ZP(n) stanowi¹cych zespó³
parkowo - dworski - wymaga ochrony, zgodnie z wymaganiami w³aœciwych s³u¿b ochrony zabytków,
8) przestrzeñ terenów otwartych 1 ZO, 2 ZO, 3 ZO, 4 ZO, 5ZO
i 1 ZL, po³o¿onych w zachodniej czêœci obszaru - wymaga
ochrony przed zabudow¹.
2. W odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Nakazy:
a) w terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ kszta³towania zabudowy na zasadzie formowania wnêtrz przestrzeni publicznej - osiedlowej oraz rozwi¹zania wszystkich problemów przestrzennych tego terenu, obejmuj¹cych zabudowê mieszkaniow¹, rekreacjê, us³ugi, zieleñ, komunikacjê i infrastrukturê techniczn¹,
b) kszta³towania uporz¹dkowanej linii zabudowy wzd³u¿
drogi KD(G) w odleg³oœci od tej drogi nie mniejszej
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ni¿ okreœla to wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy - minimum 20,0 m od krawêdzi istniej¹cej jezdni,
c) kszta³towania uporz¹dkowanej linii zabudowy wzd³u¿
drogi 1 KD(Z), 4 KD(L), 5 KD(L) oraz wzd³u¿ ci¹gów pieszych 2 ZP/KP, 3 ZP/KP, 4 ZP/KP i 6 ZP/KP nie mniejszej
ni¿ okreœlaj¹ to wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) kszta³towania uporz¹dkowanej linii zabudowy terenów
1 U/UP, 2 U/UP, 3 U/UP, 4 U/UP, 1 U/UP/MW, 2 U/UP/MW,
3 U/UP/MW, 4 U/UP/MW, 5 U/UP/MW, 6 U/UP/MW zgodnie z okreœlonymi, wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi liniami
zabudowy.
2) Zakazy:
a) lokalizacji wolno stoj¹cych, trwale zwi¹zanych z gruntem lub stoj¹cych na fundamentach postawionych
na gruncie urz¹dzeñ reklamowych na ca³ym obszarze
objêtym planem wzd³u¿ dróg KD(G), KD(Z), KD(L),
KD(D), trasy tramwaju szybkiego KD(T) oraz ci¹gów
pieszych ZP/KP i dróg pieszo - jezdnych KD(X) nie bli¿ej
tych tras ni¿ wyznaczone nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
b) lokalizacji na terenach wyznaczonych w planie pod symbolem ZO jakiejkolwiek zabudowy i urz¹dzeñ poza urz¹dzeniami infrastruktury technicznej,
c) jakiejkolwiek dzia³alnoœci inwestycyjnej na terenach
wyznaczonych w planie pod symbolami 1 ZP(n) i 2 ZP(n)
bez uzgodnienia z w³aœciwymi s³u¿bami ochrony zabytków.
§6
1. W zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu ustala siê:
1) Nakazy:
a) racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, z zachowaniem w sposobie zagospodarowania dzia³ki lub inwestycji, odpowiednich proporcji miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹ czêœci¹ dzia³ki lub czêœci¹ objêt¹ inwestycj¹, okreœlonych wskaŸnikami powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 3, ust 1, pkt 10 i 11 oraz powierzchni biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ustalonymi dla wyznaczonych terenów w Rozdziale 2 uchwa³y,
b) kompleksowego rozwi¹zywania problemów zabudowy, infrastruktury technicznej, w szczególnoœci gospodarki wodno-œciekowej, komunikacji i zieleni,
c) ochrony cieków wodnych i utrzymania otuliny biologicznej tych cieków oraz ochrony rowów i innych urz¹dzeñ wodnych,
d) ochrony i kszta³towania istniej¹cego systemu terenów
otwartych, g³ównie zwi¹zanych z istniej¹cymi ciekami
wodnymi, na który sk³adaj¹ siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 ZO, 2 ZO, 3 ZO, 4 ZO, 5 ZO
i 1 ZL, posiadaj¹cych wysokie wartoœci krajobrazu, z zasobami przyrodniczymi w postaci zieleni naturalnej,
e) kszta³towania terenów zabudowy, zw³aszcza jednorodzinnej, w nawi¹zaniu do cech istniej¹cego krajobrazu
kulturowego, charakterystycznego dla terenów miejskich, z zachowaniem wartoœciowych obiektów budownictwa tradycyjnego, okreœlonych w informacyjnej treœci rysunku planu,
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f) stosowania do celów grzewczych i innych potrzeb energetycznych w nowej zabudowie, wy³¹cznie paliw ekologicznie czystych i sukcesywnej modernizacji w tym
kierunku zabudowy istniej¹cej,
g) uwzglêdnienia w projekcie zagospodarowania dzia³ki
lub terenu i objêcia ochron¹ przy lokalizacji inwestycji
budowlanej, cennych istniej¹cych drzew i zadrzewieñ,
h) ochrony projektowanej zabudowy mieszkaniowej mog¹cej byæ w zasiêgu ponadnormatywnego oddzia³ywania na œrodowisko kolei, ulicy g³ównej oraz tramwaju szybkiego poprzez zastosowanie odpowiednich œrodków ochrony (ekrany akustyczne, przegrody budowlane o podwy¿szonej izolacyjnoœci akustycznej itp.),
i) wyposa¿enia wiêkszych utwardzonych powierzchni komunikacyjnych, w tym parkingów, w kanalizacjê opadow¹, zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych,
j) stosowania rozwi¹zañ nawierzchni parkingów pozwalaj¹cych na retencjê wód opadowych,
k) utrzymuje siê rozwi¹zania gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta z segregacj¹
odpadów u Ÿród³a ich powstania, przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów odrêbnych.
2) Zakazy:
a) lokalizacji na ca³ym obszarze objêtym planem, inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których wymagane jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko,
na podstawie przepisów odrêbnych, odnosz¹cych siê
do ochrony œrodowiska, z wyj¹tkiem sieci infrastruktury technicznej, dróg i innych urz¹dzeñ komunikacji,
b) lokalizacji na terenach zabudowy mieszkaniowej, inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na œrodowisko na podstawie przepisów odrêbnych, z wyj¹tkiem infrastruktury technicznej,
c) lokalizacji w terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolami MN, MW, MW/MN inwestycji z zakresu dzia³alnoœci us³ugowo - produkcyjnej na dzia³kach
zabudowy mieszkaniowej oraz w formie lokali u¿ytkowych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, których oddzia³ywanie na œrodowisko mog³oby siêgaæ
poza obszar pozostaj¹cy we w³adaniu prowadz¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ powoduj¹c obni¿enie, wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, poziomów
dopuszczalnych w zakresie standardów œrodowiskowych
na dzia³kach s¹siednich, a tak¿e w odniesieniu do znajduj¹cych siê na nich pomieszczeñ mieszkalnych.
2. Wskazuje siê poni¿ej, które z wyznaczonych na rysunku planu terenów przyporz¹dkowuje siê poszczególnym rodzajom
terenów, zró¿nicowanych pod wzglêdem poziomu ha³asu
w œrodowisku, okreœlonym w przepisach ustawy prawo
ochrony œrodowiska:
1) tereny wyznaczone na rysunku planu z przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, oznaczone
symbolem MN, na ca³ym obszarze objêtym planem - dopuszczalny poziom ha³asu w œrodowisku - jak dla terenów "pod zabudowê mieszkaniow¹",
2) tereny wyznaczone na rysunku planu z przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ oznaczone
symbolem MW oraz tereny przeznaczone pod zabudowê
wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹ oznaczone symbolem MW/
MN - dopuszczalny poziom ha³asu jak dla terenów "pod zabudowê mieszkaniow¹",

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 34

— 737 —

3) tereny wyznaczone na rysunku planu z przeznaczeniem
pod zabudowê us³ugowo - mieszkaniow¹ oznaczone symbolami U/UP/MW - dopuszczalny poziom ha³asu jak dla terenów na "cele mieszkaniowo - us³ugowe",
4) teren wyznaczony na rysunku planu z przeznaczeniem
pod zabudowê us³ug oœwiaty i wychowania oznaczony
symbolem 1 UP - dopuszczalny poziom ha³asu jak dla zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
5) teren wyznaczony na rysunku planu z przeznaczeniem
pod zabudowê us³ug oœwiaty i wychowania oznaczony symbolem 2 UP - dopuszczalny poziom ha³asu jak dla zabudowy
zwi¹zanej z czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
6) tereny wyznaczone na rysunku planu, z przeznaczeniem
pod zieleñ parkow¹ wraz z istniej¹cym budynkiem dawnego dworu i zespo³em budynków gospodarczych - podworskich oznaczone symbolami 1 ZP(n) i 2ZP(n) - dopuszczalny poziom ha³asu jak dla terenów "na cele mieszkaniowo - us³ugowe".
§7
1. Okreœla siê na rysunku planu obiekty i tereny œrodowiska
kulturowego wystêpuj¹ce na obszarze objêtym planem:
1) Zespó³ dworsko - parkowy wpisany do rejestru zabytków
miasta Krakowa Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków (numer rejestru A 1060) tj.:
a) budynek dawnego dworu - oznaczony na rysunku planu numerem 1,
b) park - oznaczony na rysunku planu numerem 2,
c) teren dawnego zespo³u dworsko - parkowego oznaczony na rysunku planu numerem 3;
2) Budynki i obiekty o charakterze zabudowy tradycyjnej
zawarte w kartach katalogowych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie:
a) budynek mieszkalny - ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 104
oznaczony na rysunku planu numerem 4,
b) budynek mieszkalny - ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 102
oznaczony na rysunku planu numerem 5,
c) budynek mieszkalny - ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 100
oznaczony na rysunku planu numerem 6,
d) budynek mieszkalny i budynek gospodarczy - ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 45 oznaczony na rysunku planu numerem 7,
e) budynek mieszkalny - ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 43
oznaczony na rysunku planu numerem 8,
f) budynek mieszkalny - ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 96
oznaczony na rysunku planu numerem 9,
g) budynek mieszkalny - ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 92
oznaczony na rysunku planu numerem 10,
h) willa wraz z zespo³em zabudowy przemys³owej (cegielnia) - Al. 29 Listopada 214 oznaczona na rysunku
planu numerem 11,
i) kapliczka przy zbiegu ul. Siewnej i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 9,
j) kapliczka przy ul. Górka Narodowa (w terenach otwartych);
3) Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie (opisane numerem stanowiska w miejscowoœci):
a) nr 1 (Górka Narodowa) - stanowisko nie zlokalizowane,
b) nr 2 (Górka Narodowa),
c) nr 3 (Górka Narodowa),
d) nr 4 (Górka Narodowa),
e) nr 5 (Górka Narodowa),
f) nr 6 (Górka Narodowa),
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g) nr 7 (Górka Narodowa),
h) nr 8 (Górka Narodowa),
i) nr 1' (Witkowice),
j) nr 2' (Witkowice),
k) nr 4' (Witkowice),
l) nr 8' (Witkowice).
2. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie dzia³ek, na których znajduj¹ siê obiekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1
oraz w obrêbie terenów stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wymagaj¹ postêpowania zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê
do obszarów i obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹
(wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwymi s³u¿bami ochrony zabytków, a w przypadku stanowisk archeologicznych, równie¿ powiadomienia tych s³u¿b o zamiarze prowadzenia prac
ziemnych).
§8
W zakresie szczególnych wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych ustala siê:
1) Nakazy:
a) lokalizowania zabudowy na ca³ym obszarze objêtym planem zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) sytuowania ogrodzeñ wzd³u¿ dróg publicznych, nie bli¿ej
jezdni ni¿ na wyznaczonych wg rysunku planu liniach rozgraniczaj¹cych tych dróg;
2) Zakazy:
a) lokalizacji w pasach drogowych, okreœlonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, wolnostoj¹cych, trwale zwi¹zanych z gruntem urz¹dzeñ reklamowych oraz wolnostoj¹cych na fundamentach ustawionych na gruncie,
b) lokalizacji na terenie oznaczonym symbolem 1 PL (plac
miejski) wolnostoj¹cych, trwale zwi¹zanych z gruntem
urz¹dzeñ reklamowych oraz wolnostoj¹cych na fundamentach ustawionych na gruncie,
c) lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugowych z naruszeniem ustalonej linii zabudowy;
3) Dopuszczenia:
a) lokalizacji w pasach drogowych zadaszonych przystanków autobusowych i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz zieleni,
b) lokalizacji na wyznaczonej linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy, przed lini¹ zabudowy, zadaszonych os³on lub pomieszczeñ do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, ze œcianami pe³nymi od strony drogi, pod warunkiem umiejêtnego wkomponowania tych obiektów w ogrodzenie.
§9
1. Istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugow¹ zlokalizowan¹
na ca³ym obszarze objêtym planem pozostawia siê z mo¿liwoœci¹ remontów.
2. Okreœla siê na rysunku planu rejony "intensywnego" spe³zywania pokryw lessowych i zwietrzelinowych, w których
przy lokalizacji nowej zabudowy lub rozbudowy istniej¹cych
budynków, budowy dróg i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej na etapie projektu budowlanego wymagane jest wykonanie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej i w miarê potrzeb wprowadzenie odpowiednich zabezpieczaj¹cych rozwi¹zañ technicznych.
3. Na ca³ym obszarze objêtym planem w terenach przewidzianych pod zabudowê lub infrastrukturê techniczn¹ w rejonach o spadku terenu powy¿ej 12% wymagane jest wyko-
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nanie dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej ze szczególnym uwzglêdnieniem zbadania statecznoœci stoku.
4. Do czasu wyst¹pienia z wnioskiem o zabudowê w rozumieniu prawa budowlanego tereny pozostan¹ w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
5. Wydzielone dzia³ki, które s¹ po³o¿one w terenach przeznaczonych pod zabudowê, lecz nie spe³niaj¹ warunków i parametrów dzia³ki budowlanej okreœlonych w przepisach odrêbnych pozostaj¹ w dotychczasowym u¿ytkowaniu i jako takie nie mog¹ byæ zabudowane.
§ 10
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej na obszarze objêtym planem,
jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze opracowania ustala siê:
1) Tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne;
2) Sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y w miarê
mo¿liwoœci rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci realizacji zabudowy na obszarze objêtym planem;
3) Prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie
obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych i pieszojezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy infrastruktury technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
4) Uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji. Szczegó³owy
przebieg planowanych sieci infrastruktury technicznej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji;
5) W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza siê
lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych
dla inwestycji zlokalizowanych na tym terenie;
6) W przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê na koszt
inwestora projektowanego przedsiêwziêcia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe w zakresie
przeznaczenia terenów oraz okreœlenia sposobu
ich zagospodarowania i warunków zabudowy
§ 11
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 MN do 3 MN, 9 MN do 21 MN ustalaj¹c podstawowe
przeznaczenie tych terenów pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹: wolnostoj¹c¹, bliŸniacz¹ i szeregow¹.
2. W wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia dopuszcza siê:
1) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej lokalizacjê funkcji
us³ugowej lub produkcyjnej, nie koliduj¹cej z podstawowym przeznaczeniem terenu w formie wydzielonego
obiektu us³ugowego lub lokalu u¿ytkowego wbudowanego w budynek mieszkalny, o powierzchni u¿ytkowej tego
lokalu lub obiektu us³ugowego, nie przekraczaj¹cej 30 %
powierzchni ca³kowitej (liczonej wraz z lokalem u¿ytkowym) budynku mieszkalnego,
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2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej, dla celów w³asnych,
3) lokalizacjê terenów zieleni urz¹dzonej takiej jak: ogrody, zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery,
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych dróg wewnêtrznych, zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie
przylegaj¹cych bezpoœrednio do terenów wyznaczonego na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,
b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebnoœci przejazdu,
c) parkingów, zw³aszcza w przypadku lokalizacji obiektów
us³ugowych,
d) œcie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych,
5) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej budynków gara¿owych wolnostoj¹cych i wbudowanych z zachowaniem przepisów okreœlonych w § 5 - § 10 oraz w § 11,
6) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliŸniaczej lokalizacjê budynków mieszkaniowych, gospodarczych i gara¿y w granicy dzia³ki prostopad³ej do elewacji
frontowej oraz na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿y w granicy dzia³ki prostopad³ej do elewacji frontowej z zastrze¿eniem zgodnoœci z przepisami
odrêbnymi,
7) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej.
3. W granicach terenów wyznaczonych wg ust. 1, w zakresie
przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne
okreœlone w § 5 - § 10, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) utrzymania jednakowego kierunku kalenic budynków
zlokalizowanych w jednej linii zabudowy,
b) rewaloryzacji istniej¹cych budynków o wartoœciowych
cechach budownictwa tradycyjnego wraz z ich otoczeniem, zaznaczonych na rysunku planu w jego treœci informacyjnej,
c) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyznaczaniu nowych dzia³ek do przebiegu granic dzie³ek istniej¹cych w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy wzd³u¿ ulic,
d) w terenach, na których nie wyznaczono na rysunku
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy utrzymania linii zabudowy, zgodnie z istniej¹c¹ zabudow¹ s¹siedni¹,
e) ustawienia elewacji frontowej budynku lokalizowanego
jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy w dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych w s¹siedztwie,
f) utrzymania gabarytów budynków w skali dostosowanej do istniej¹cej zabudowy i o d³ugoœci elewacji frontowej nie wiêkszej ni¿ 20,0 m, oraz zgodnie z przepisami okreœlonymi pod. lit. j,
g) utrzymania ³¹cznej d³ugoœci szeregu budynków zabudowy szeregowej nie wiêkszej ni¿ 45,0 m,
h) stosowania dachów p³askich oraz dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie
nachylenia wynosz¹cym 40° z tolerancj¹ do 10° o ceramicznych w kolorze czerwonym z dopuszczeniem tarasów na czêœci budynków,
i) przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej oraz przy lokalizowaniu nowej zabudowy na dzia³kach istniej¹cych zapewnienia dojazdu
do ka¿dej dzia³ki z powi¹zaniem z drogami publicznymi,
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j) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków mieszkaniowych w nawi¹zaniu do wysokoœci istniej¹cej zabudowy w terenach s¹siednich i nie wiêkszej ni¿ 13,0 m
dla budynków z dachami dwu- lub wielospadowymi z kalenic¹ na osi budynku i spadkach po³aci dachowych o k¹cie nachylenia wynosz¹cym 40° z tolerancj¹ do 10°
oraz utrzymania wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 10 m dla budynków z dachami p³askimi mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
k) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków us³ugowych lub gospodarczych z dachami p³askimi nie wiêkszej ni¿ 5,0 m oraz utrzymanie wysokoœci budynków us³ugowych z dachami dwu- lub wielospadowymi z kalenic¹
na osi budynku i spadkach po³aci dachowych o k¹cie
nachylania 40° z tolerancj¹ do 10° nie wiêkszej ni¿ 7,0 m,
mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
l) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
w rozumieniu § 3, ust. 1 pkt 12, o wielkoœci nie mniejszej
ni¿ 30%, natomiast w terenach 1 MN, 2 MN, 3 MN, 11
MN, 12 MN o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 70 %,
m) zapewnienia na dzia³ce, na której przewiduje siê lokalizacjê budynku us³ugowego lub lokalu us³ugowego,
niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej
w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 36 z wykluczeniem przeznaczenia na ten cel pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
n) lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej
i gospodarczej zgodnie z wyznaczon¹ na rysunku planu
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy.
2) Zakazy:
a) w terenach 1 MN do 3 MN, 9 MN do 21 MN wydzielania
dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu nowych podzia³ów geodezyjnych o wielkoœci mniejszej ni¿:
– 600 m2 w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
– 400 m2 w zabudowie jednorodzinnej bliŸniaczej,
– 350 m2 w zabudowie jednorodzinnej szeregowej,
b) lokalizacji zabudowy na dzia³kach nowo-wyznaczonych
mniejszych ni¿:
– 600 m2 w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
– 400 m2 w zabudowie jednorodzinnej bliŸniaczej,
– 350 m2 w zabudowie jednorodzinnej szeregowej,
c) wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu nowych podzia³ów o szerokoœci frontu tzn. boku przyleg³ego do drogi, mniejszej ni¿:
– 20,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej,
– 15,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bliŸniaczej,
– 9,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
szeregowej,
d) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy, w rozumieniu § 3 ust. 1, pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,3
dla nowej zabudowy mieszkaniowej oraz dla zabudowy mieszkaniowej z wydzielonym obiektem us³ugowym lub us³ugowo - produkcyjnym oraz w przypadku
rozbudowy budynków istniej¹cych,
e) stosowania w budynkach mieszkalnych równoczeœnie
dachów p³askich i po³aciowych za wyj¹tkiem stosowania tarasu na czêœci budynku.
4. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ na dzia³kach
zabudowy mieszkaniowej oraz na dzia³kach wydzielonych
z mo¿liwoœci¹ rozbudowy pod warunkiem zachowania przepisów okreœlonych w § 5 - § 10 oraz w § 11.
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5. Wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych czy us³ugowo-produkcyjnych, których oddzia³ywanie na œrodowisko,
przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny mog³oby siêgaæ poza teren przeznaczony pod zabudowê us³ug lub mog³oby
spowodowaæ niedopuszczalne obni¿enie standardów œrodowiskowych na terenach s¹siednich przeznaczonych dla innej zabudowy ni¿ us³ugi.
6. Wymaga siê przy rozbudowie i remontach budynków mieszkaniowych i us³ugowych spe³nienia przepisów okreœlonych
w § 5 do § 10 oraz w § 11.
§ 12
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 4 MN i 6 MN ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹.
2. W wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia dopuszcza siê:
1) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej, dla celów w³asnych,
2) lokalizacjê terenów zieleni urz¹dzonej takiej jak: ogrody,
zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
skwery,
3) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych dróg wewnêtrznych, zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie przylegaj¹cych bezpoœrednio do terenów wyznaczonego
na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,
b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebnoœci przejazdu,
c) œcie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych,
4) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej budynków gara¿owych wolnostoj¹cych i wbudowanych z zachowaniem przepisów okreœlonych w § 5 - § 10 oraz w § 12,
5) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej budynków gospodarczych i gara¿y w granicy dzia³ki prostopad³ej do elewacji frontowej z zastrze¿eniem zgodnoœci
z przepisami odrêbnymi,
6) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. W granicach terenów wyznaczonych wg ust. 1, w zakresie
przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne
okreœlone w § 5 - § 10, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) utrzymania jednakowego kierunku kalenic budynków
zlokalizowanych w jednej linii zabudowy,
b) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyznaczaniu nowych dzia³ek do przebiegu granic dzie³ek istniej¹cych w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹gów zabudowy wzd³u¿ ulic,
c) w terenach, na których nie wyznaczono na rysunku
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy utrzymania linii zabudowy, zgodnie z istniej¹c¹ zabudow¹
s¹siedni¹,
d) ustawienia elewacji frontowej budynku lokalizowanego jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy
w dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych w s¹siedztwie,
e) utrzymania gabarytów budynków w skali dostosowanej do istniej¹cej zabudowy i o d³ugoœci elewacji frontowej nie wiêkszej ni¿ 20,0 m, oraz zgodnie z przepisami okreœlonymi pod. lit. h,
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f) stosowania dachów p³askich oraz dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie
nachylenia wynosz¹cym 40° z tolerancj¹ do 10° o pokryciach ceramicznych w kolorze czerwonym z dopuszczeniem tarasów na czêœci budynków,
g) przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej oraz przy lokalizowaniu nowej zabudowy
na dzia³kach istniej¹cych zapewnienia dojazdu do ka¿dej dzia³ki z powi¹zaniem z drogami publicznymi,
h) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
mieszkaniowych w nawi¹zaniu do wysokoœci istniej¹cej zabudowy w terenach s¹siednich i nie wiêkszej
ni¿ 13,0 m dla budynków z dachami dwu- lub wielospadowymi z kalenic¹ na osi budynku i spadkach po³aci
dachowych o k¹cie nachylenia wynosz¹cym 40° z tolerancj¹ do 10° oraz utrzymania wysokoœci nie wiêkszej
ni¿ 10 m dla budynków z dachami p³askimi mierzonej
zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
i) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków gospodarczych z dachami p³askimi nie wiêkszej ni¿ 5,0 m
z dachami dwu- lub wielospadowymi z kalenic¹ na osi
budynku i spadkach po³aci dachowych o k¹cie nachylania 40° z tolerancj¹ do 10° nie wiêkszej ni¿ 7,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
j) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
w rozumieniu § 3, ust. 1 pkt 12, o wielkoœci nie mniejszej
ni¿ 70%,
k) lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zgodnie z wyznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy.
2) Zakazy:
a) w terenach 4MN i 6MN wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu nowych podzia³ów geodezyjnych o wielkoœci mniejszej ni¿ 1500 m2,
b) lokalizacji zabudowy z zakresu przeznaczenia podstawowego na dzia³kach mniejszych ni¿ 1500 m2,
c) wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu nowych podzia³ów o szerokoœci frontu tzn. boku przyleg³ego do drogi, mniejszej ni¿ 20,0 m,
d) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy, w rozumieniu § 3 ust. 1, pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,2
dla nowej zabudowy mieszkaniowej oraz w przypadku
rozbudowy budynków istniej¹cych,
e) stosowania w budynkach mieszkalnych równoczeœnie
dachów p³askich i po³aciowych za wyj¹tkiem stosowania tarasu na czêœci budynku,
f) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej oraz na dzia³kach wydzielonych z mo¿liwoœci¹ rozbudowy pod warunkiem zachowania przepisów okreœlonych w § 5 - § 10 oraz w § 12,
g) wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych czy us³ugowo-produkcyjnych,
h) wymaga siê przy rozbudowie i remontach budynków
mieszkaniowych i us³ugowych spe³nienia przepisów
okreœlonych w § 5 do § 10 oraz w § 12.
§ 13
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 MW do 8 MW, 10 MW, 12 MW i 13 MW ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
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2. W wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug komercyjnych i publicznych, nie koliduj¹cych z podstawowym przeznaczeniem terenu, w parterach budynków mieszkalnych;
2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej dla celów w³asnych pod warunkiem
spe³nienia przepisów okreœlonych w § 5 do § 10;
3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery;
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych, dróg wewnêtrznych w planie, zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie przylegaj¹cych bezpoœrednio do terenów wyznaczonego, na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,
b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebnoœci przejazdu,
c) parkingów, zw³aszcza w przypadku lokalizacji us³ug
w parterach budynków,
d) œcie¿ek rowerowych ci¹gów pieszo - jezdnych i ci¹gów
pieszych;
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów, zabudowy mieszkaniowej i us³ug w parterach budynków.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okreœlone w § 5 do § 10, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) zapewnienia przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz przy lokalizowaniu nowej zabudowy, na dzia³kach istniej¹cych
dojazdu do ka¿dej dzia³ki i budynku, z powi¹zaniem z drogami publicznymi,
b) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
mieszkaniowych wielorodzinnych nie wiêkszej
ni¿ 18,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz w nawi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy
przy rozbudowie budynków istniej¹cych,
c) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹ na osi budynku,
d) zachowania, w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej lub powierzchni objêtej inwestycj¹, wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu § 3
ust. 1 pkt 12, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 30 %,
e) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹
zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, niezbêdnych
miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu
o wskaŸniki okreœlone w § 36 w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych oraz us³ugowych, je¿eli taka
funkcja lokalizowana jest w parterach budynków
mieszkaniowych,
f) lokalizowania gara¿y dla potrzeb mieszkaniowych wy³¹cznie na kondygnacjach podziemnych budynków
mieszkaniowych wielorodzinnych zgodnie z potrzebami;
2) Zakazy:
a) lokalizowania nowej i rozbudowy istniej¹cej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej nie zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) lokalizowania budynków mieszkaniowych wielorodzinnych o d³ugoœci wiêkszej ni¿ 50,0 m,
c) lokalizowania w parterach budynków powierzchni handlowej wiêkszej ni¿ 1000 m2,
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d) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹cym wartoœæ wskaŸnika powierzchni zabudowy w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt. 11, ustalon¹ na poziomie 0,3
dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami w parterach budynków oraz w przypadku rozbudowy tych budynków.
4. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ na dzia³kach
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z mo¿liwoœci¹ remontów, pod warunkiem zachowania przepisów okreœlonych
w § 5 do § 10 oraz:
1) utrzymania istniej¹cych wysokoœci budynków,
2) utrzymania istniej¹cej powierzchni zabudowy,
3) utrzymania wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
minimum 30% w rozumieniu § 3 ust. 1, pkt 12.
5. Wyklucza siê lokalizacjê us³ug w parterach budynków, których oddzia³ywanie na œrodowisko przekraczaj¹ce poziom
dopuszczalny mog³oby siêgaæ poza obiekt zlokalizowany
w parterze budynku lub mog³oby spowodowaæ niedopuszczalne obni¿enie standardów œrodowiskowych na dzia³ce
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
6. Wymaga siê przy rozbudowie i remontach budynków mieszkaniowych wielorodzinnych spe³nienia przepisów okreœlonych w § 5 do § 10 oraz w § 13.
§ 14
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 MW/MN do 3MW/MN, 5 MW/MN ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia dopuszcza siê:
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie
z przepisami § 13 ust. 2,
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie
z przepisami § 11 ust. 2.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10,
a ponadto:
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowi¹zuj¹
przepisy § 13,
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowi¹zuj¹
przepisy § 11,
3) dla terenu 1 MW/MN wymagane jest zachowanie w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej lub powierzchni objêtej inwestycj¹ wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 12, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 70%.
§ 15
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 U do 3 U ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów pod zabudowê us³ug komercyjnych.
2. W wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia dopuszcza siê:
1) lokalizacjê zabudowy us³ug publicznych,
2) zieleñ urz¹dzon¹,
3) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych
terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych (dróg wewnêtrznych) w planie, zapewniaj¹cych dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia-
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³ek nie przylegaj¹cych do terenów wyznaczonego na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,
b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebnoœci przejazdu,
c) lokalizacjê parkingów,
d) œcie¿ek rowerowych, ci¹gów pieszo - jezdnych i ci¹gów
pieszych,
4) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ sportowych,
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów zabudowy us³ugowej.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy tych terenów obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10,
a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:
a) zapewnienia przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla zabudowy us³ugowej oraz przy lokalizowaniu nowej zabudowy na dzia³kach istniej¹cych dojazdu do ka¿dej dzia³ki
i budynku z powi¹zaniem z drogami publicznymi,
b) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków us³ugowych nie wiêkszej ni¿ 14,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz w nawi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy przy rozbudowie budynków istniej¹cych,
c) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ek
budowlanych oraz terenów wyznaczonych na rysunku
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki
lub powierzchni objêtej inwestycj¹ wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu § 3 ust. 1
pkt 12 o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 20 %,
e) utrzymania na dzia³kach lub powierzchniach objêtych
inwestycj¹ wskaŸnika powierzchni zabudowy o wielkoœci nie wiêkszej ni¿ 0,6 w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 11,
f) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹ na osi budynku,
g) zapewnienia na dzia³ce lub powierzchni objêtej inwestycj¹ niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 36;
2) Zakazy:
a) lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach przeznaczonych pod us³ugi komercyjne,
b) lokalizowania budynków o d³ugoœci wiêkszej ni¿ 50,0 m
i szerokoœci wiêkszej ni¿ 20,0 m,
c) lokalizowania powierzchni handlowej wiêkszej ni¿ 1000 m2.
4. Pozostawia siê na terenach przeznaczonych pod us³ugi komercyjne istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ z mo¿liwoœci¹
remontów.
5. Wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych czy us³ugowo - produkcyjnych, których oddzia³ywanie na œrodowisko
przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny mog³oby siêgaæ poza teren przeznaczony pod zabudowê us³ug komercyjnych
lub mog³oby spowodowaæ obni¿enie standardów œrodowiskowych na terenach s¹siednich przeznaczonych dla innej
zabudowy ni¿ us³ugi komercyjne lub publiczne.
§ 16
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 UP, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenia tego terenu
pod zabudowê us³ug publicznych (istniej¹ce "Pogotowie
Opiekuñcze w Krakowie").
2. Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia dopuszcza siê:
1) mo¿liwoœæ remontów i rozbudowy przy uwzglêdnieniu
przepisów § 5 do § 10 oraz przepisów ust. 3,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 34

— 742 —

2) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportowych,
3) zieleñ urz¹dzon¹,
4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonego terenu (drogi wewnêtrzne),
5) lokalizacje parkingów,
6) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze tego terenu.
3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie
przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków
zabudowy obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:
a) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu
wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej, w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 12, o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 40%,
b) utrzymania wskaŸnika powierzchni zabudowy o wielkoœci nie wiêkszej ni¿ 0,3 w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 11,
c) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
nie wiêkszej ni¿ 14,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,
e) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹ na osi budynku,
f) zapewnienia w terenie objêtym projektem zagospodarowania inwestycji niezbêdnych miejsc parkingowych
w iloœci zgodnej z potrzebami.
§ 17
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
2 UP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu
pod zabudowê us³ug publicznych (us³ugi oœwiaty i wychowania).
2. Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportowych,
2) zieleñ urz¹dzon¹,
3) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonego terenu,
4) lokalizacjê parkingów,
5) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej s³u¿¹cych obs³udze terenu.
3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:
a) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu
wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 12 o wielkoœci nie mniejszej
ni¿ 40 %,
b) utrzymania wskaŸnika powierzchni zabudowy o wielkoœci nie wiêkszej ni¿ 0,3 w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 11,
c) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu
wyznaczonych linii zabudowy,
d) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
nie wiêkszej ni¿ 14,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,
e) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹ na osi budynku,
f) zapewnienia na terenie objêtym projektem zagospodarowania niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci
przyjêtej wed³ug potrzeb.
4. Wyklucza siê lokalizowanie na terenie 2 UP innego rodzaju
zabudowy ni¿ wymienione w ust. 1 i ust. 2.
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§ 18

1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 U/UP do 4 U/UP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod zabudowê us³ug komercyjnych i us³ug
publicznych (us³ugi handlu, ³¹cznoœci, zdrowia, kultury, biurowe, hotele itp.) tworz¹ce "centrum" dla ca³ego obszaru
objêtego planem.
2. Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia
dopuszcza siê:
1) lokalizacjê komunikacji zbiorowej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów (drogi wewnêtrzne, ci¹gi piesze i pieszo jezdne), a zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych w planie, zapewniaj¹cych
dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie przylegaj¹cych
bezpoœrednio do terenów wyznaczonego na rysunku
planu uk³adu dróg publicznych,
b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebnoœci przejazdu;
2) zieleñ urz¹dzon¹;
3) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:
a) zapewnienia przy lokalizowaniu zabudowy dojazdu
do ka¿dej dzia³ki, budynku z powi¹zaniem z drogami
publicznymi,
b) utrzymania na dzia³ce lub powierzchni gruntu objêtej
inwestycj¹ wskaŸnika powierzchni zabudowy o wielkoœci nie wiêkszej ni¿ 0,6 dla zabudowy o wysokoœci
do 10,0 m oraz 0,2 dla zabudowy na wysokoœci
od 10,0 m do 30,0 m w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 11,
mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
c) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
nie wiêkszej ni¿ 30,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,
d) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹ na osi budynku,
e) lokalizowania budynków na wyznaczonych na rysunku
planu obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy,
f) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ki
i powierzchni objêtej inwestycj¹ wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
g) zapewnienia na dzia³ce lub powierzchni objêtej inwestycj¹ niezbêdnych miejsc parkingowych w iloœci przyjêtej w oparciu o wskaŸniki okreœlone w § 36,
h) lokalizowania na powierzchni dzia³ki lub powierzchni
gruntu objêtej inwestycj¹ miejsc parkingowych w iloœci nie wiêkszej ni¿ 35 % potrzeb,
i) lokalizowania minimum 65% potrzeb dotycz¹cych
miejsc parkingowych na kondygnacjach podziemnych
lub nadziemnych;
2) Zakazy:
a) lokalizowania powierzchni handlowych wiêkszych
ni¿ 1500 m2,
b) stosowania na wyznaczonych terenach jakichkolwiek
ogrodzeñ;
3) Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa pozostaje z mo¿liwoœci¹ remontów i rozbudowy istniej¹cych budynków
z uwzglêdnieniem przepisów § 5 - § 10 oraz § 11 ust. 3.
§ 19
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolem
1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW, ustalaj¹c podstawowe przezna-
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czenie tych terenów pod zabudowê us³ug komercyjnych, us³ug
publicznych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tworz¹ce "centrum" dla ca³ego obszaru objêtego planem.
2. Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia
dopuszcza siê:
1) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów (drogi wewnêtrzne, ci¹gi piesze i pieszo jezdne), a zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych w planie, zapewniaj¹cych
dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dzia³ek nie przylegaj¹cych
bezpoœrednio do terenów wyznaczonego na rysunku
planu uk³adu dróg publicznych,
b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebnoœci przejazdu;
2) zieleñ urz¹dzon¹;
3) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) lokalizacjê mieszkañ w budynkach biurowych lub hotelach powy¿ej czwartej kondygnacji.
3. W granicach terenów, wyznaczonych wg ust. 1 w zakresie
przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków
zabudowy obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) dla zabudowy MW obowi¹zuje nakaz utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków mieszkaniowych nie wiêkszej ni¿ 30,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego - pozosta³e przepisy w zakresie sposobu
zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹
jak w § 13 ust. 3 z wy³¹czeniem pkt 1 lit. b;
2) dla zabudowy us³ug komercyjnych i publicznych obowi¹zuj¹ przepisy § 18 ust. 3;
3) na terenach wyznaczonych wed³ug ust. 1 obowi¹zuje zakaz stosowania jakichkolwiek ogrodzeñ.
4. Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa pozostaje z mo¿liwoœci¹
remontów i rozbudowy istniej¹cych budynków z uwzglêdnieniem przepisów § 5 - § 10 oraz § 11 ust. 3.
§ 20
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 ZP(n) i 2ZP(n) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
tych terenów pod zieleñ parkow¹ wraz z istniej¹cym budynkiem dawnego dworu i zespo³em istniej¹cych budynków gospodarczych - podworskich.
2. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia dopuszcza siê lokalizacjê funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w istniej¹cym budynku dworu i istniej¹cych budynkach podworskich zgodnie z wymaganiami w³aœciwych s³u¿b ochrony zabytków.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust.1, w zakresie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
tego terenu obowi¹zuj¹ przepisy ogólne okreœlone w § 5
do § 10 zgodnie z wymaganiami i w uzgodnieniu z w³aœciwymi s³u¿bami ochrony zabytków.
4. Istniej¹ca zabudowa jednorodzinna pozostaje z mo¿liwoœci¹
remontów, rozbudowy i przebudowy zgodnie z przepisami
ogólnymi okreœlonymi w § 5 do § 10 oraz z wymaganiami
i w uzgodnieniu z w³aœciwymi s³u¿bami ochrony zabytków.
§ 21
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolem 1 ZP do 8 ZP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów na publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹.
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza siê przeznaczenie
gruntów pod:
1) urz¹dzenia i powierzchnie sportu i rekreacji,
2) urz¹dzenia zwi¹zane z funkcj¹ parkow¹,
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3) tymczasowe obiekty handlowe i parkowe,
4) ci¹gi piesze,
5) lokalizacjê ma³ej architektury (rzeŸby, fontanny, ³awki itp.),
6) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakaz utrzymania zieleni urz¹dzonej;
2) Zakazy:
a) lokalizowania jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej,
b) lokalizowania ekranów akustycznych,
c) lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych.
§ 22
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 ZO do 5 ZO ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów jako tereny otwarte przewidziane na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹ cieków wodnych.
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza siê przeznaczenie
gruntów pod:
1) dojœcia piesze i dojazdy,
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej z wy³¹czeniem obiektów znacz¹co oddzia³uj¹cych
na œrodowisko.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:
a) ochrony terenów przed zainwestowaniem,
b) ochrony istniej¹cych drzew i grup zieleni wysokiej,
c) ochrony cieków wodnych i rowów;
2) Zakaz lokalizacji nowej zabudowy.
4. Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w terenach ZO pozostaje z mo¿liwoœci¹ remontów i rozbudowy
istniej¹cych budynków z uwzglêdnieniem przepisów § 5
do § 10 i § 11 ust. 3 z obs³ug¹ komunikacyjn¹ w sposób dotychczasowy.
§ 23
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 ZL z przeznaczeniem na teren leœny.
2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) prowadzenie urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z wy³¹czeniem znacz¹co oddzia³uj¹cych na œrodowisko,
2) prowadzenie nieutwardzonych przejœæ pieszych.
3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:
a) ochrony terenu przed zabudow¹,
b) ochrony istniej¹cych drzew i grup zieleni wysokiej,
c) ochrony cieków wodnych i rowów,
2) Zakaz lokalizowania zabudowy.
§ 24
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 PL, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu
na plac miejski tworz¹cy wraz z terenami s¹siednimi "centrum" dla ca³ego obszaru objêtego planem.
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2. Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia dopuszcza siê:
1) lokalizacjê ma³ej architektury (rzeŸby, fontanny, ³awki itp.),
2) lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Zakazy:
a) lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,
b) stosowania jakichkolwiek ogrodzeñ;
2) Nakaz:
a) wykonania wysokiej jakoœci posadzki placu.
b) zachowania na terenie wyznaczonym w ust. 1 istniej¹cych wartoœciowych drzew.
§ 25
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 ZP/KP do 7 ZP/KP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych terenów na wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami.
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza siê przeznaczenie
gruntów pod:
1) urz¹dzenia i powierzchnie sportu i rekreacji,
2) lokalizacjê ma³ej architektury (rzeŸby, ³awki itp.),
3) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
4) zieleñ nisk¹ i trawniki,
5) zieleñ izolacyjn¹.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:
a) utrzymania zieleni urz¹dzonej,
b) wykonania posadzki ci¹gów pieszych;
2) Zakazy:
a) lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy,
b) lokalizowania ekranów akustycznych,
c) lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych.
§ 26
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KD(B) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu
pod urz¹dzenia komunikacji miejskiej - dworzec miejskiej
komunikacji autobusowej.
2. Na wyznaczonym wed³ug ust. 1 terenie w zakresie jego przeznaczenia dopuszcza siê:
1) zabudowê zwi¹zan¹ z przeznaczeniem terenu,
2) zieleñ urz¹dzon¹ i izolacyjn¹,
3) os³ony akustyczne,
4) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Zakazy:
a) lokalizowania zabudowy nie zwi¹zanej z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
b) lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych;
2) Nakazy:
a) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
nie wiêkszej ni¿ 5,0 m mierzonej zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,
b) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹ w osi budynku,
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c) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu § 3 ust. 1
pkt 12 o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 10%.
§ 27

1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem 1 KD(PR) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego
terenu pod parking samochodowy w ramach systemu
"park & ride".
2. Na wyznaczonym terenie wed³ug ust. 1 w zakresie jego przeznaczenia dopuszcza siê:
1) zabudowê zwi¹zan¹ z przeznaczeniem terenu,
2) zieleñ urz¹dzon¹ i izolacyjn¹,
3) os³ony akustyczne,
4) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Zakazy:
a) lokalizowania zabudowy nie zwi¹zanej z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
b) lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych;
2) Nakazy:
a) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
nie wiêkszej ni¿ 5,0 m mierzonej zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,
b) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹ w osi budynku,
c) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu, powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu § 3 ust. 1
pkt 12 o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 10 %.
§ 28
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KD(T) i 2 KD(T) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
dla przebiegu trasy tramwaju szybkiego wraz z pêtl¹ tramwajow¹.
2. W wyznaczonych terenach wed³ug ust. 1 w zakresie ich przeznaczenia dopuszcza siê:
1) zabudowê zwi¹zan¹ z przeznaczeniem terenów (przystanki
tramwajowe i obiekty zwi¹zane z pêtl¹ tramwajow¹),
2) zieleñ izolacyjn¹,
3) os³ony akustyczne,
4) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Zakazy:
a) lokalizowania zabudowy nie zwi¹zanej z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
b) lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych;
2) Nakazy:
a) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
nie wiêkszej ni¿ 5,0 m mierzonej zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,
b) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wielospadowych z kalenic¹ na osi budynku.
§ 29
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KD(G), bêd¹cy w podstawowym przeznaczeniu czêœci¹
pasa drogowego trasy drogi publicznej - drogi g³ównej.
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2. W granicach terenu 1 KD(G) dopuszcza siê mo¿liwoœæ wykorzystania czêœci terenu pod œcie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze,
zieleñ i infrastrukturê techniczn¹ oraz os³ony akustyczne.
§ 30
Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem 1 KD(Z) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na teren
trasy drogi publicznej - drogi zbiorczej.
1) Szerokoœæ wyznaczonej drogi w liniach rozgraniczaj¹cych
wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿ 20,0 m, szerokoœæ jezdni - nie mniej ni¿ 7,0 m (1 x 2 pasy ruchu).
2) W granicach terenu 1 KD(Z) dopuszcza siê mo¿liwoœæ wykorzystania czêœci terenu pod œcie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze,
zieleñ i infrastrukturê techniczn¹ oraz os³ony akustyczne.
§ 31
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KD(L) do 7 KD(L) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie
na tereny tras dróg publicznych - dróg lokalnych.
2. Szerokoœæ wyznaczonych dróg w liniach rozgraniczaj¹cych
wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿ 10,0 m na odcinkach
tras ze wzglêdu na istniej¹c¹ zabudowê, szerokoœæ jezdni
nie mniej ni¿ 6,0 m.
3. W granicach terenów 1 KD(L) do 7 KD(L) dopuszcza siê mo¿liwoœæ wykorzystania czêœci terenu pod œcie¿ki rowerowe,
ci¹gi piesze, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹.
§ 32
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KD(D), 2 KD(D), 4KD(D) do 15 KD(D) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na tereny tras dróg publicznych - dróg
dojazdowych.
2. Szerokoœæ wyznaczonych dróg w liniach rozgraniczaj¹cych
wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿ 8,0 m na odcinkach tras
ze wzglêdu na istniej¹c¹ zabudowê, szerokoœæ jezdni 5,0 m.
3. W granicach terenów 1 KD(D), 2 KD(D), 4 KD(D) do 15 KD(D)
dopuszcza siê mo¿liwoœæ wykorzystania czêœci terenów
pod œcie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, zieleñ i infrastrukturê
techniczn¹.
§ 33
1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbolami 1 KD(X) do 14 KD(X) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na tereny dróg pieszo-jezdnych.
2. Szerokoœæ wyznaczonych dróg w liniach rozgraniczaj¹cych
wed³ug rysunku planu.
3. Dla drogi 14 KD(X) - sposób wykonania i rodzaj u¿ytych materia³ów zgodnie z wymaganiami w³aœciwych s³u¿b ochrony zabytków.
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2) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
3) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu § 3
ust. 1 pkt 12 o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 70%,
4) utrzymania na terenie wskaŸnika powierzchni zabudowy
o wielkoœci nie wiêkszej ni¿ 0,2 w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 11,
5) utrzymania wysokoœci lokalizowanych budynków
nie wiêkszej ni¿ 5,0 m mierzonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
§ 35
1. Wyznacza siê na rysunku planu granicê strefy ochronnej
terenu zamkniêtego.
2. Na terenie objêtym stref¹ obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne.
§ 36
Ustala siê wskaŸniki w zakresie wymaganej iloœci miejsc
parkingowych:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 MN
do 4 MN, 6 MN, 9 MN do 21 MN - zgodnie z potrzebami,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca na jeden budynek jednorodzinny;
2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1 MW
do 8 MW, 10 MW, 12 MW, 13 MW:
a) dla funkcji mieszkaniowej - zgodnie z potrzebami, lecz nie
mniej ni¿ 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla funkcji us³ugowej realizowanej w parterach - 40 miejsc
postojowych na 1000 m 2 powierzchni us³ugowej
lub 100 zatrudnionych;
3) w terenach 1 MW/MN do 3MW/MN, 5 MW/MN:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie
z pkt 2 lit. a,
b) dla zabudowy us³ugowej realizowanej w parterach zgodnie z pkt 2 lit. b,
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z pkt 1;
4) w terenach 1 UP i 2 UP - zgodnie z potrzebami;
5) w terenach 1 U do 3 U - 40 miejsc postojowych na 1000 m2
powierzchni us³ugowej lub 100 zatrudnionych;
6) w terenach 1 U/UP do 4 U/UP - 40 miejsc postojowych
na 1000 m2 powierzchni us³ugowej lub 100 zatrudnionych,
przy za³o¿eniu, ¿e minimum 50% potrzeb musi byæ realizowana na kondygnacjach podziemnych;
7) w terenach 1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW:
a) dla funkcji mieszkaniowej - wed³ug potrzeb, lecz nie mniej
ni¿ 1 miejsce na 1 mieszkanie, przy za³o¿eniu, ¿e min. 50 %
potrzeb musi byæ realizowana na kondygnacjach podziemnych,
b) dla funkcji us³ugowej - 40 miejsc postojowych na 1000 m2
powierzchni us³ugowej lub 100 zatrudnionych, przy za³o¿eniu, ¿e minimum 50% potrzeb musi byæ realizowana
na kondygnacjach podziemnych.

§ 34
§ 37
1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 W przeznaczony dla urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej - tereny urz¹dzeñ wodoci¹gowych.
2. W granicach terenu wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy tego terenu obowi¹zuj¹ przepisy § 5
do § 10 oraz:
1) utrzymuje siê stan istniej¹cy z mo¿liwoœci¹ modernizacji
obiektów,

1. Ustala siê zasady w zakresie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej i komunalnej - zaopatrzenie obszaru w wodê:
1) utrzymuje siê dotychczasowy system zaopatrzenia w wodê z sieci wodoci¹gu komunalnego miasta Krakowa, zasilanego z dwóch stref ciœnieniowych:
a) podstawowej, pracuj¹cej w oparciu o ZUW "Rudawa",
o rzêdnej linii ciœnieñ 255.00 m n.p.m. obs³uguj¹cej po³udniow¹ i po³udniowo-zachodni¹ czêœæ obszaru,
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b) strefy podwy¿szonego ciœnienia obs³uguj¹cej pozosta³¹
czêœæ obszaru, pracuj¹cej w oparciu o hydroforniê
"Na Barciach" o rzêdnej linii ciœnieñ 300.00 m n.p.m., docelowo z drugostronnym zasilaniem ze zbiorników "Górka Narodowa" projektowanych przy ul. Wêgrzeckiej;
2) modernizuje siê podstawow¹ strefê ciœnieñ zasilan¹ z ZUW
"Rudawa" magistral¹ ø 500 mm w ul. Natansona - poprzez "przestrefowanie" ruroci¹gu ø 150 mm w ul. KuŸnicy
Ko³³¹tajowskiej zasilanego dotychczas z hydroforni "Na Barciach" - do strefy podstawowej, oraz realizacjê ruroci¹gu
ø 150 mm w ul. Rysiewicza [od koñcówki istniej¹cego ruroci¹gu ø 100 mm do po³¹czenia z ruroci¹giem ø 150 mm
w ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej] - co pozwoli na stworzenie pierœcieniowego uk³adu zasilania w strefie;
3) ustala siê realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej ø 100 mm w po³udniowo-zachodniej czêœci opracowania dostosowanej
do projektowanego zainwestowania, w oparciu o istniej¹cy ruroci¹g ø 100 mm w ul. Siewna - Natansona dla zaopatrzenia w wodê obszarów 13 MN, 14 MN, 15 MN i 16 MN;
4) ustala siê realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej ø 100 mm
w po³udniowej czêœci opracowania, w oparciu o projektowany ruroci¹g ø 150 mm w ul. Rysiewicza, dla zaopatrzenia w wodê terenów: 9 MN, 4 MW, 8 MW;
5) modernizuje siê w po³¹czeniu ze znaczn¹ rozbudow¹ strefy hydroforowej opartej na pompowni "Na Barciach" z ruroci¹giem zasilaj¹cym ø 300 | 200 mm w ul. 29 Listopada,
poprzez:
a) realizacjê drugiej "nitki" ruroci¹gu zasilaj¹cego ø 250
| 300 mm w ul. 29 Listopada, na odcinku od hydroforni
przy ul. Na Barciach do wysokoœci ul. Banacha,
b) zwiêkszenie wydajnoœci pompowni "Na Barciach",
c) przystosowanie sieci rozprowadzaj¹cej do drugostronnego zasilania strefy od strony projektowanych zbiorników "Górka Narodowa" przy ul. Wêgrzeckiej, poprzez:
– realizacjê ruroci¹gu ø 200 | 250 mm w ul. Banacha,
do po³¹czenia z istniej¹cym ruroci¹giem ø 150 mm
w ul. Górka Narodowa,
– przed³u¿enie ruroci¹gu ø 150 mm w ul. S³omczyñskiego, do spiêcia z ruroci¹giem ø 150 mm w ul. Górka Narodowa, co pozwoli na utworzenie pierœcienia
zasilaj¹cego biegn¹cego ulicami:"29 Listopada S³omczyñskiego - Górka Narodowa - Banacha" umo¿liwiaj¹cego realizacjê sieci rozdzielczej dla projektowanego zainwestowania w kwarta³ach 2MW, 3MW,
a tak¿e czêœciowo 2 MW/MN,
– realizacjê pó³nocnego pierœcienia zasilania ø 200
| 150 mm biegn¹cego ulicami: Banacha - Górka Narodowa - Witkowicka - 29 Listopada; warunkuj¹cego
rozbudowê sieci rozdzielczej dla zabudowy projektowanej na pó³noc od ul. Banacha;
6) Realizacjê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej, osiedlowej,
dostosowanej do projektowanego zainwestowania;
7) Ustala siê, ¿e warunkiem rozbudowy sieci hydroforowej
jest "przestrefowanie" sieci w obrêbie ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej i Górka Narodowa, oraz przeliczenie sieci hydroforowej z uwzglêdnieniem zainwestowania wprowadzonego niniejszym planem, wraz z projektowanym w obrêbie "Górki Narodowej - Wschód" i Wêgrzec;
8) Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ruroci¹gów nale¿y
zachowaæ strefy ochrony wolne od zabudowy, które winny wynosiæ:
a) dla magistrali ø 500 mm - pas terenu o szerokoœci
po 5,0 m obustronnie od zewnêtrznej krawêdzi ruroci¹gu wolny od zabudowy, oraz obustronnie po 2,0 m
bez zadrzewienia i elementów ma³ej architektury,
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b) dla ruroci¹gów ø 250 | 120 mm - pas terenu o szerokoœci po 3,0 m obustronnie wolny od zabudowy, oraz o szerokoœci obustronnie po 1,0 m - bez zadrzewieñ.
2. Ustala siê zasady w zakresie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej i komunalnej - zasady odprowadzenia œcieków:
1) Obejmuje siê ca³y obszar systemem kanalizacji rozdzielczej centralnego uk³adu kanalizacji Krakowa, z centraln¹
oczyszczalni¹ w P³aszowie.
2) Ustala siê, ¿e g³ównym odbiornikiem œcieków bytowo gospodarczych z zainwestowania istniej¹cego i projektowanego na obszarze pomiêdzy ul. 29 Listopada, a ul. Górka Narodowa - jest wybudowany kana³ sanitarny ø 50 cm
w ul. 29 Listopada, przygotowany na przyjêcie dodatkowych œcieków na odcinku od ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
do ul. Powstañców, wymagaj¹cy rozbudowy w kierunku
pó³nocnym na odcinku od ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
do ul. Witkowickiej, oraz przebudowy ze zmian¹ œrednicy
na znacznie przeci¹¿onym odcinku kana³u od ul. Powstañców do ul. Lublañskiej - warunkuj¹cej odprowadzenie œcieków z terenu objêtego niniejszym planem.
3) Ustala siê realizacjê uk³adu sieci kana³ów bocznych w nowo-projektowanych ulicach, sprowadzaj¹cych œcieki w kierunku po³udniowym i po³udniowowschodnim, z g³ównym
istniej¹cym kana³em bocznym KS ø 40 cm w ul. KuŸnicy
Ko³³¹tajowskiej, bêd¹cym odbiornikiem œcieków z zabudowy realizowanej pomiêdzy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
a ul. Banacha [obszary: 19 MN, 20MN, 21MN, 12 MW, 13MW]
i projektowane pod zabudowê obszary pomiêdzy ul. Górka
Narodowa a projektowan¹ ulic¹ zbiorcz¹ 1KD (Z), oraz:
a) projektowanym kana³em bocznym w ul. Banacha, bêd¹cym odbiornikiem œcieków z zabudowy 1 U/UP/MW,
2 U/UP/MW, 3 U/UP/MW, 4 U/UP/MW, 5 U/UP/MW, 6 U/
UP/MW, 1 U/UP, 2 U/UP, 3 U/UP, 4 U/UP, 2 MN,
b) projektowanym kana³em sanitarnym w ul. Belwederczyków, dla œcieków z obszaru 3MN, 1 U, 1MW/MN,
sprowadzaj¹cymi œcieki do kana³u sanitarnego w ul. 29 Listopada.
4) Ustala siê, ¿e odbiornikiem œcieków sanitarnych dla terenów po³o¿onych po po³udniowej stronie ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej bêd¹:
a) dla wschodniej czêœci obszaru [3 U, cz. wschodnia 8 MW]
- projektowany kana³ sanitarny we wschodniej czêœci
ul. Rysiewicza uchodz¹cy do kana³u sanitarnego
ø 50 cm w ul. 29 Listopada,
b) dla œrodkowej czêœci obszaru [8 MW, 4 MW] kana³
w ul. Bocianiej,
c) dla zachodniej czêœci [9 MN, 12 MN, 2 ZP(n)] - istniej¹cy
kana³ sanitarny ø 30 cm w ul. Rysiewicza, uchodz¹cy
do kana³u w ul. Bocianiej.
5) Ustala siê, ¿e odbiornikiem œcieków dla obszaru pomiêdzy ul. Do¿ynkow¹, a potokiem Bibiczanka - bêdzie projektowana sieæ kanalizacji sanitarnej sprowadzaj¹ca œcieki
do istniej¹cego kana³u ø 40 cm w ul. Górnickiego, który
bêdzie tak¿e odbiornikiem œcieków z projektowanego kana³u sanitarnego "W" ø 30 cm w ul. W¹dó³, wraz ze œciekami z czêœci obszaru Gminy Zielonki.
6) Ustala siê, ¿e warunkiem odprowadzenia œcieków z terenu objêtego niniejszym planem jest przebudowa dolnego
odcinka g³ównego odbiornika œcieków tj. kana³u sanitarnego w Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Powstañców
do ul. Lublañskiej - po ponownej aktualizacji zlewni kana³u w Al. 29 Listopada uwzglêdniaj¹cej proponowane zainwestowanie znacznie przekraczaj¹ce wielkoœci dotychczas
przyjmowane oraz przewidywany zrzut œcieków z Gminy
Zielonki.
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7) Ustala siê, ¿e realizacja kana³ów sanitarnych nast¹pi
przy zachowaniu pasa ochrony o szerokoœci minimum
po 5,0 m od skraju kana³u - wolnego od zabudowy i pasa
1,0 m - wolnego od zadrzewienia.
3. Ustala siê zasady w zakresie rozwi¹zañ infrastruktury technicznej i komunalnej - zasady odprowadzenia wód opadowych:
1) Utrzymuje siê sieæ kanalizacji deszczowej w po³udniowej
czêœci obszaru, z g³ównym kana³em deszczowym ø 900
| 1000 mm w ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej - 29 Listopada,
bêd¹cym odbiornikiem wód z kana³ów deszczowych
ø 600 mm w ul. Marczyñskiego ø 400 mm w ul. S³omczyñskiego i innych tak¿e bocznych kana³ów osiedlowych
ø 300 mm.
2) Ustala siê ¿e jedynym mo¿liwym dla obszaru objêtego
planem - odbiornikiem wód opadowych jest istniej¹cy
kana³ deszczowy w ci¹gu Al. 29 Listopada wymagaj¹cy
rozbudowy w kierunku pó³nocnym na odcinku od ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej do ul. Witkowickiej.
3) Istniej¹ce rezerwy przepustowoœci kana³u deszczowego
w Al. 29 Listopada - pozwalaj¹ na przejêcie wód opadowych z czêœci zlewni zamykaj¹cej siê od strony pó³nocnej
- na wysokoœci ul. Banacha.
4) Przejêcie wód opadowych ze zlewni na pó³noc od ul. Banacha z uwagi na niewystarczaj¹c¹ przepustowoœæ - wymaga wyposa¿enia systemu, w stosownej wielkoœci zbiorniki
retencyjne, dla przetrzymywania sp³ywów z deszczów nawalnych, których realizacja jest mo¿liwa na wszystkich wyznaczonych terenach przewidzianych pod komunikacjê.
5) Odbiornikiem wód opadowych dla zachodnich obrze¿y obszaru objêtego planem - jest potok W¹dó³.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) Utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia wyprowadzon¹ z GPZ "Górka" poprzez stacje transformatorowe SN/nn.
2) Utrzymany zostanie istniej¹cy przebieg linii elektroenergetycznych œredniego oraz niskiego napiêcia.
3) •ród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ bêdzie istniej¹ca i planowana sieæ œredniego napiêcia wyprowadzona z GPZ Górka poprzez istniej¹ce oraz planowane
stacje transformatorowe SN/nn. Ze stacji GPZ Górka planuje siê wyprowadzenie kabli 15 kV, dla których rezerwuje siê trasy w pasach drogowych (w granicach linii
rozgraniczaj¹cych dróg).
4) Wskazuje siê lokalizacjê 17 nowych stacji transformatorowych SN/nn wraz z w³¹czeniem ich do sieci SN. Lokalizacja
i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê mocy i energii elektrycznej
przez przewidywanych w planie odbiorców. Dopuszcza siê
inne lokalizacje stacji transformatorowych i prowadzenie
linii kablowych œredniego napiêcia 15 kV trasami ustalonymi w wyniku szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych,
nie naruszaj¹cych pozosta³ych ustaleñ planu.
5) Nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV nale¿y budowaæ wy³¹cznie w wykonaniu wnêtrzowym:
a) jako stacje umieszczane wewn¹trz obiektów kubaturowych istniej¹cych lub realizowanych w ramach
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenów,
b) dopuszcza siê ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce
o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹.
6) Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia. Szczegó³owy przebieg linii
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niskiego napiêcia zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê
dla poszczególnych inwestycji.
7) Na terenach objêtych planem now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego i niskiego napiêcia nale¿y wykonywaæ
wy³¹cznie jako kablow¹ doziemn¹.
8) W ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie œredniego i niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ na linie kablowe doziemne.
9) Linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg. Z uzasadnionych
przyczyn technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê
inne trasy linii elektroenergetycznych.
10) W pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych tereny zielone powinny byæ zagospodarowane tylko zieleni¹ nisk¹.
11) Przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ strefy ograniczonego u¿ytkowania, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznych 15 kV - 16 m licz¹c po 8 m
od osi linii,
b) dla linii napowietrznych niskiego napiêcia - 6 m licz¹c
po 3 m od osi linii,
c) dla linii kablowych SN i nn - 0,5 m od skrajnego przewodu.
Podane odleg³oœci w ka¿dym przypadku zapewniaj¹
brak przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia
pola elektromagnetycznego okreœlonego w³aœciwymi
przepisami. Inny sposób lokalizacji budowli wymagaæ
bêdzie wykonania pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola elektromagnetycznego kosztem i staraniem
inwestora.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
1) Utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o centralny system ciep³owniczy miasta, indywidualne
Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze.
2) Zaopatrzenie w ciep³o planowanych obiektów nastêpowaæ bêdzie z miejskiej sieci cieplnej lub w oparciu o indywidualne Ÿród³a ciep³a.
3) W obszarach zabudowy wielorodzinnej, us³ug publicznych
i us³ug komercyjnych ustala siê miejski system ciep³owniczy jako podstawowe Ÿród³o ciep³a. W uzasadnionych
technicznie lub ekonomicznie przypadkach dopuszcza siê
funkcjonowanie lokalnych kot³owni oraz indywidualnych
Ÿróde³ ciep³a.
4) Ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y w lokalnych i indywidualnych Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste ekologicznie.
5) Planuje siê realizacjê sieci cieplnej jako przed³u¿enie istniej¹cego ciep³oci¹gu w ul. Marczyñskiego wraz z odga³êzieniami do odbiorców.
6) Przy planowaniu obiektów kubaturowych nale¿y zachowaæ minimalne odleg³oœci od zewnêtrznego obrysu ciep³oci¹gu, które wynosz¹:
a) 3,0 m dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów
od Dn 200 do Dn 500,
b) 2,0 m dla sieci ciep³owniczej o œrednicy ruroci¹gów
do Dn 150.
Teren w miejscu przebiegu sieci ciep³owniczej winien byæ
dostêpny dla s³u¿b eksploatacyjnych w sytuacjach remontowo-awaryjnych w sposób ci¹g³y i zapewniaj¹cy mo¿liwoœæ dojazdu oraz wykonywania prac ciê¿kim sprzêtem
(dŸwig, koparka).
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6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:
1) Obszar zasilany jest w gaz z sieci gazowej œredniego ciœnienia, istniej¹cy uk³ad sieci tworz¹ gazoci¹gi:
a) φ 350 mm przebiegaj¹cy w pó³nocnej czêœci obszaru,
b) φ 200 mm przebiegaj¹cy wzd³u¿ torów kolejowych,
c) φ 400 mm przebiegaj¹cy do ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
i Al. 29 Listopada,
d) φ 63 - 25 mm rozdzielcze œredniego ciœnienia.
2) Ustala siê utrzymanie istniej¹cego przebiegu gazoci¹gów
œredniego ciœnienia.
3) •ród³em zaopatrzenia w gaz planowanych obiektów kubaturowych bêdzie sieæ œredniego ciœnienia φ 350 mm, zasilana ze stacji redukcyjno-pomiarowej I° Mogi³a. Od gazoci¹gu φ 350 mm planowana jest budowa odga³êzieñ φ 90 φ 75 PE (wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych), które wraz z istniej¹cymi sieciami stworz¹ uk³ad pierœcieniowy.
4) Dla obiektów, których zapotrzebowanie gazu jest wy¿sze
od 60 Nm3/h, przewiduje siê budowê stacji redukcyjnopomiarowych gazu II°, które zlokalizowane bêd¹ na dzia³kach tych obiektów w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, z zachowaniem strefy zagro¿enia wybuchem
oraz odleg³oœci bezpiecznych do obiektów zgodnie z przepisami odrêbnymi.
5) Dla istniej¹cych gazoci¹gów œredniego ciœnienia przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
6) Dla planowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu. Szerokoœæ stref kontrolowanych, których
linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia powinna byæ
zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ i planowan¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹. Pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ
bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej. Sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci zabudowy terenu objêtego planem.
2) Utrzymany zostaje przebieg istniej¹cych sieci i lokalizacja urz¹dzeñ telekomunikacyjnych
3) Nowe linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ
wy³¹cznie w kanalizacji kablowej i uk³adaæ w obrêbie pasa
drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic; z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy linii. Szczegó³owy przebieg planowanej
sieci telekomunikacyjnej zostanie okreœlony w projekcie
budowlanym, a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji.
4) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych
sieci przewodowej.
5) Urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacji nale¿y umieszczaæ w obiektach kubaturowych lub w budynkach wolnostoj¹cych o zminimalizowanych gabarytach i wystroju architektonicznym harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹,
lokalizowanych stosownie do warunków wynikaj¹cych
ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych nie koliduj¹cych
z innymi ustaleniami planu.
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Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 38

Przeznaczenie gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
§ 39
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu
dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala siê
w wysokoœci 30 %, z wy³¹czeniem terenów oznaczonych symbolami ZO, ZP, ZP/KP, PL, KD(T), KD(B), KD(G), KD(Z), KD(L),
KD(D), KD(X), dla których stawkê procentow¹, o której mowa
na wstêpie ustala siê w wysokoœci 0%.
§ 40
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 41
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr CXIX/1283/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "GÓRKA NARODOWA ZACHÓD" W KRAKOWIE
RYSUNEK PLANU

SKALA 1 : 2000

SCHEMAT PODZIA£U NA SEKCJE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

LEGENDA:
OBOWI¥ZUJ¥CA TREŒÆ USTALEÑ
RYSUNKU PLANU
Granica obszaru objêtego planem bêd¹ca równoczeœnie lini¹ rozgraniczaj¹c¹
Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach
zagospodarowania
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania
TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH
ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA
WRAZ Z OZNACZENIEM TYCH TERENÓW NUMEREM I SYMBOLEM LITEROWYM, W TYM:

ZO

1 ZO do 5 ZO - tereny otwarte, w tym; tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowa biologiczna cieków wodnych

ZL

1 ZL - teren leœny

PL

1 PL - teren przestrzeni publicznej - plac miejski

ZP/KP

1 ZP/KP do 7 ZP/KP - tereny wydzielonych ci¹gów
pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami

KD(T)

1 K(T) i 2 K(T) - tereny trasy szybkiego tramwaju

MN

1 MN do 4 MN, 6 MN, 9 MN, do 21 MN - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KD(B)

1 KD(B) - teren urz¹dzeñ komunikacji miejskiej (dworzec miejskiej komunikacji autobusowej)

MW

1 MW do 8 MW, 10 MW, 12 MW i 13 MW - tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

KD(PR)

1 KD(PR) - teren parkingu (w ramach systemu "Park
& Ride")

MW/MN

1 MW/MN do 3 MW/MN, 5 MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej

KD(G)

1 KD(G) - teren drogi publicznej - droga g³ówna

U

1 U do 3 U - tereny zabudowy us³ug komercyjnych

KD(Z)

1 KD(Z) - teren drogi publicznej - droga zbiorcza

UP

1 UP i 2 UP - tereny zabudowy us³ug publicznych

KD(L)

1 KD(L) do 7 KD(L) - tereny dróg publicznych - drogi
lokalne

U/UP

1 U/UP do 4 U/UP - tereny zabudowy us³ug komercyjnych i publicznych

KD(D)

1 KD(D), 2 KD(D), 4 KD(D) do 16 KD(D) - tereny dróg
publicznych - drogi dojazdowe

KD(X)

1 KD(X) do 14 KD(X) - tereny dróg pieszo-jezdnych

W

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

U/UP/MW

1 U/UP/MW dp 6 U/UP/MW - tereny zabudowy us³ug
komercyjnych, us³ug publicznych oraz zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

ZP(n)

1 ZP(n) i 2 ZP(n) - tereny zieleni parkowej wraz z istniej¹cym budynkiem dawnego dworu i zespo³em istniej¹cych budynków gospodarczych - podworskich

ZP

1 ZP do 8 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej

Nieprzekraczalne linie zabudowy
Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
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Przebieg projektowanych podstawowych tras rowerowych tras wed³ug "Studium Systemu Podstawowych tras rowerowych w Krakowie"
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Strefa ochronna linii elektroenergetycznej œredniego napiêcia
Strefa ochronna magistrali wodoci¹gowej Ø 500

Rejony intensywnego spe³zywania pokryw lessowych i zwietrzelinowych
Orientacyjna granica prognozowanej strefy ponadnormatywnych oddzia³ywañ komunikacyjnych
(jako warunek graniczny przyjêto dopuszczalny
poziom dŸwiêku w porze nocnej) bez zastosowania przewidywanych planem urz¹dzeñ i dzia³añ zabezpieczaj¹cych
ELEMENTY UWZGLÊDNIONE W RYSUNKU PLANU,
USTALONE NA MOCY PRZEPISÓW ODRÊBNYCH:
Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie (opisane s¹ numerami stanowisk w miejscowoœci)
Zespó³ Dworsko-Parkowy wpisany do rejestru zabytków Miasta Krakowa Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków (numer rejestru A - 1060) t.j.:
1 - budynek dawnego dworu
2 - park
3 - teren dawnego zespo³u
Granica strefy ochronnej terenu zamkniêtego

1

INFORMACYJNA TREŒÆ USTALEÑ RYSUNKU
PLANU
Granica administracyjna Miasta Krakowa
Budynki o charakterze zabudowy tradycyjnej (zawarte w kartach katalogowych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie, oznaczone numerami od 4 do 11
Kapliczki
Przebieg odcinka szlaku "Twierdzy Kraków"
Ci¹gi i punkty widokowe
Orientacyjna granica g³ównego zbiornika wód podziemnych (GZWP)
Przekroje
Granica otuliny Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych
Granica Strefy Obserwacji z nadzorem archeologicznym
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Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze
opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA:
OBOWI¥ZUJ¥CA TREŒÆ USTALEÑ
RYSUNKU PLANU
Granica obszaru objêtego planem bêd¹ca równoczeœnie lini¹ rozgraniczaj¹c¹
Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach
zagospodarowania

ZP(n)

1 ZP(n) i 2 ZP(n) - tereny zieleni parkowej wraz z istniej¹cym budynkiem dawnego dworu i zespo³em istniej¹cych budynków gospodarczych - podworskich

ZP

1 ZP do 8 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej

ZO

1 ZO do 5 ZO - tereny otwarte, w tym; tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowa biologiczna cieków wodnych

ZL

1 ZL - teren leœny

PL

1 PL - teren przestrzeni publicznej - plac miejski

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania
TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH
ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA
WRAZ Z OZNACZENIEM TYCH TERENÓW NUMEREM I SYMBOLEM LITEROWYM, W TYM:
MN

1 MN do 4 MN, 6 MN, 9 MN, do 21 MN - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MW

1 MW do 8 MW, 10 MW, 12 MW i 13 MW - tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

MW/MN

1 MW/MN do 3 MW/MN, 5 MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej

U

1 U do 3 U - tereny zabudowy us³ug komercyjnych

UP

1 UP i 2 UP - tereny zabudowy us³ug publicznych

U/UP

1 U/UP do 4 U/UP - tereny zabudowy us³ug komercyjnych i publicznych

U/UP/MW

1 U/UP/MW dp 6 U/UP/MW - tereny zabudowy us³ug
komercyjnych, us³ug publicznych oraz zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

ZP/KP

1 ZP/KP do 7 ZP/KP - tereny wydzielonych ci¹gów
pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami

KD(T)

1 K(T) i 2 K(T) - tereny trasy szybkiego tramwaju

KD(B)

1 KD(B) - teren urz¹dzeñ komunikacji miejskiej (dworzec miejskiej komunikacji autobusowej)

KD(PR)

1 KD(PR) - teren parkingu (w ramach systemu "Park
& Ride")

KD(G)

1 KD(G) - teren drogi publicznej - droga g³ówna

KD(Z)

1 KD(Z) - teren drogi publicznej - droga zbiorcza

KD(L)

1 KD(L) do 7 KD(L) - tereny dróg publicznych - drogi
lokalne
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KD(D)

1 KD(D), 2 KD(D), 4 KD(D) do 16 KD(D) - tereny dróg
publicznych - drogi dojazdowe

KD(X)

1 KD(X) do 14 KD(X) - tereny dróg pieszo-jezdnych

W

1 W - teren infrastruktury technicznej z zakresu urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
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Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa - strefa podstawowa
(docelowo)
Projektowana sieæ wodoci¹gowa - strefa hydroforowa
Projektowana sieæ wodoci¹gowa - strefa podstawowa (docelowo)
Punkt "przestrefowania" sieci wodoci¹gowej

INFORMACYJNA TREŒÆ USTALEÑ RYSUNKU
PLANU

Kierunek zasilania

Granica administracyjna Miasta Krakowa

KANALIZACJA

LEGENDA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

KSØ250

Istniej¹ca sieæ kanalizacji sanitarnej w eksploatacji
MPWiK S. A.

KSØ250

Projektowana kanalizacja sanitarna
Kierunek sprowadzania œcieków sanitarnych

WODOCI¥G
WZ
WØ500
WØ110PCW

1

Teren zbiornika wody

KDØ300

Istniej¹ca sieæ kanalizacji opadowej

Magistrala wodoci¹gowa wraz ze stref¹

KDØ300

Projektowana kanalizacja opadowa

Sieæ wodoci¹gowa w eksploatacji MPWiK S. A.

Kierunek sprowadzania œcieków opadowych
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Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "GÓRKA NARODOWA ZACHÓD" W KRAKOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (GAZOWNICTWO, ELEKTROENERGETYKA, TELETECHNIKA, CIEP£OWNICTWO)
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Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy, którego niniejsze
opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA:
OBOWI¥ZUJ¥CA TREŒÆ USTALEÑ
RYSUNKU PLANU
Granica obszaru objêtego planem bêd¹ca równoczeœnie lini¹ rozgraniczaj¹c¹
Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach
zagospodarowania

ZP(n)

1 ZP(n) i 2 ZP(n) - tereny zieleni parkowej wraz z istniej¹cym budynkiem dawnego dworu i zespo³em istniej¹cych budynków gospodarczych - podworskich

ZP

1 ZP do 8 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej

ZO

1 ZO do 5 ZO - tereny otwarte, w tym; tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowa biologiczna cieków wodnych

ZL

1 ZL - teren leœny

PL

1 PL - teren przestrzeni publicznej - plac miejski

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania
TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU LUB RÓ¯NYCH
ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA
WRAZ Z OZNACZENIEM TYCH TERENÓW NUMEREM I SYMBOLEM LITEROWYM, W TYM:
MN

1 MN do 4 MN, 6 MN, 9 MN, do 21 MN - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MW

1 MW do 8 MW, 10 MW, 12 MW i 13 MW - tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

MW/MN

1 MW/MN do 3 MW/MN, 5 MW/MN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej

U

1 U do 3 U - tereny zabudowy us³ug komercyjnych

UP

1 UP i 2 UP - tereny zabudowy us³ug publicznych

U/UP

1 U/UP do 4 U/UP - tereny zabudowy us³ug komercyjnych i publicznych

U/UP/MW

1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW - tereny zabudowy us³ug
komercyjnych, us³ug publicznych oraz zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

ZP/KP

1 ZP/KP do 7 ZP/KP - tereny wydzielonych ci¹gów
pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami

KD(T)

1 K(T) i 2 K(T) - tereny trasy szybkiego tramwaju

KD(B)

1 KD(B) - teren urz¹dzeñ komunikacji miejskiej (dworzec miejskiej komunikacji autobusowej)

KD(PR)

1 KD(PR) - teren parkingu (w ramach systemu "Park
& Ride")

KD(G)

1 KD(G) - teren drogi publicznej - droga g³ówna

KD(Z)

1 KD(Z) - teren drogi publicznej - droga zbiorcza

KD(L)

1 KD(L) do 7 KD(L) - tereny dróg publicznych - drogi
lokalne
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KD(D)

1 KD(D), 2 KD(D), 4 KD(D) do 16 KD(D) - tereny dróg
publicznych - drogi dojazdowe

Linia elektroenergetyczna kablowa - œredniego napiêcia 15 kV istniej¹ca

KD(X)

1 KD(X) do 14 KD(X) - tereny dróg pieszo-jezdnych

Linia elektroenergetuczna kablowa œredniego napiêcia 15 kV planowana

W

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

Tr.
Tr.

4114

Stacja transformatorowa SN/nn istniej¹ca
Stacja transformatorowa SN/nn planowana
GAZOWNICTWO:

INFORMACYJNA TREŒÆ USTALEÑ RYSUNKU
PLANU

Gazoci¹g œredniego ciœnienia istniej¹cy

Granica administracyjna Miasta Krakowa

Gazoci¹g œredniego ciœnienia planowany
TELEKOMUNIKACJA:
Kanalizacja teletechniczna istniej¹ca

LEGENDA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Szafa kablowa istniej¹ca
ELEKTROENERGETYKA:
CIEP£OWNICTWO:
Linia elektroenergetyczna napowietrzna œredniego
napiêcia 15 kV istniej¹ca
Linia elektroenergetyczna napowietrzna œredniego
napiêcia 15 kV istniej¹ca - do przebudowy

1

Sieæ ciep³ownicza istniej¹ca
Sieæ ciep³ownicza planowana
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Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr CXIX/1283/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"GÓRKA NARODOWA ZACHÓD" W KRAKOWIE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa Zachód zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 8 maja 2006 r. do 5 czerwca
2006 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 20 czerwca 2006 r., wp³ynê³o
156 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1456/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.
Symbole u¿yte w uwagach i w rozstrzygniêciach tych uwag
odnosz¹ siê do rysunku projektu planu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du.
Zakres przytoczonej treœci uwag dotyczy tylko czêœci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP do 4 U/UP przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a nastêpuj¹cych kwestii:
W uwadze wyra¿ona jest opinia (ocena), ¿e rozwi¹zania przewidziane w projekcie planu naruszaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególnoœci
poprzez:
– nie uwzglêdnienie wymagañ ³adu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury, walorów ekonomicznych terenu,
sposobu wykonywania prawa w³asnoœci,
– pozostawanie niezgodnymi z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
Osoba sk³adaj¹ca uwagê wnosi o uwzglêdnienie jej zastrze¿eñ i wprowadzenie nastêpuj¹cych zmian do projektu planu:
– przywrócenie systemu komunikacyjnego zgodnego ze Studium poprzez oparcie uk³adu przestrzennego miasta wzd³u¿
Al. 29 Listopada, jako g³ównego ci¹gu miejskiego oraz tworzenie pierzei zabudowy o okreœlonych liniach zabudowy z jednoczesn¹ mo¿liwoœci¹ przeznaczenia terenu na funkcje us³ugowe jak i mieszkaniowe;

________
* 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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– realizacjê zapisów Studium okreœlaj¹cych teren w ca³oœci
jako MW z okreœleniem minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej dzia³ek, bez wydzielania zdefiniowanych obszarów
zieleni parkowej, co doprowadzi do zmniejszenia skutków
ekonomicznych wprowadzenia planu;
– zredukowanie do minimum wyznaczenia dróg wewnêtrznych
celem zapewnienia swobody kszta³towania przestrzeni.
W rozwiniêciu i uzasadnieniu osoba sk³adaj¹ca uwagê podnosi, co nastêpuje:
1) Wymagania ³adu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury:
a) W projekcie planu przyjêto rozwi¹zanie po³¹czenia niskiej
zabudowy z wysok¹. Przedsiêwziêcie to pozostaje planistycznie b³êdne szczególnie tam, gdzie zabudowa wysoka pojawia siê w strefach pogr¹¿onego terenu, a zabudowa niska na wzniesieniach.
b) Projekt planu przewiduje dominantê w postaci wysokich
budynków w formie "wyspy" po stronie zachodniej "Górki Narodowej", miêdzy ul. Banacha a ulic¹ zbiorcz¹ oznaczon¹ w planie KD(Z). Lokalizacja tego zespo³u jest dok³adnie na osi widokowej z Al. 29 Listopada ( na jej wlocie
w obszar administracyjny Krakowa) w kierunku na Rynek Krakowski i Wawel. Zespó³ ten praktycznie przekreœli
wgl¹d w tê atrakcyjn¹ panoramê miasta, gdy tymczasem strona wschodnia "Górki Narodowej" otwiera widok
na Now¹ Hutê, kombinat metalurgiczny i £êg.
c) Wprowadzenie "pêtli drogowej" w obszarze o tak zró¿nicowanych spadkach powoduje brak mo¿liwoœci wykorzystania perspektywy z drogi wjazdowej do miasta w panoramê miasta, która dla tego obszaru mo¿e stanowiæ znaczny walor urbanistyczny.
d) W projekcie planu brak jest hierarchii ci¹gów ulic.
e) Brak okreœlenia struktury zieleni, która ma podnieœæ standard u¿ytkowy tej strefy miasta. Wprowadzenie parków
na terenach, spe³niaj¹cych wymogi terenu pod zabudowê stanowi b³¹d w planowaniu urbanistycznym miasta.
Istotnym czynnikiem wyznaczaj¹cym obszar parku w terenie, powinna byæ rzeŸba terenu i naturalne miejsca,
w których niecki terenowe s¹ wyposa¿one w zasoby wodne i cieki. Tereny te ze wzglêdu na te cechy nie sprzyjaj¹ce
zabudowie s¹ naturalnym terenem lokalizacji parków.
2) Walory ekonomiczne.
a) Przyjête rozwi¹zania zajêtoœci terenu pod drogi publiczne
dziel¹ dzia³ki bez usankcjonowania podzia³u w³asnoœci
gruntów oraz nie pozostawiaj¹ mo¿liwoœci dowolnoœci zabudowy jak i rozwiniêcia dróg osiedlowych, co bêdzie skutkowaæ nadmiernymi kosztami wykupu gruntów. Projekt
planu nie wykorzystuje dostatecznie istniej¹cych podzia³ów w³asnoœciowych dla obni¿enia kosztów po stronie
Gminy w zakresie realizacji niezbêdnej infrastruktury.
Tymczasem siatka podzia³ów w³asnoœciowych jest w uk³adzie równole¿nikowo - po³udnikowym, co w przypadku
odpowiedniego rusztu sieci dróg na planie ograniczy³oby
koszty wykupu terenów poprzez ograniczenie ich zajêtoœci i pozwoli³oby zaoszczêdziæ czas przygotowania inwestycji poprzez ograniczenie stron w wykupie terenów.
b) Wprowadzenie w projekcie planu "pêtli drogowej" jako ulicy zbiorczej, wprowadzaj¹cej ³ukow¹ formê w tej urbanistycznej przestrzeni, powoduje w obszarze o tak zró¿nicowanych spadkach du¿¹ zajêtoœæ terenu dla wprowadzenia odpowiednich profili poprzecznych, bez jakiegokolwiek
uzasadnienia tego dzia³ania.
c) Zapis w planie miejscowym ochrony terenów zielonych
po stronie wschodniej Al. 29 Listopada poprzez wprowadzenie na terenach prywatnych przeznaczenie terenu ja-
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ko zieleñ publiczn¹ (chodzi o teren 1ZP/US) zmusi Gminê
do nieuzasadnionych kosztów wykupu terenów. Przy czym
nale¿y wskazaæ, ¿e tereny te znajduj¹ siê na obrze¿ach
miasta, co stawia w¹tpliwym celowoœæ przyjêtych rozwi¹zañ planistycznych.
3) Ustalenia studium.
Niedopuszczalne s¹ rozwi¹zania przyjête w planie, które pozostaj¹ sprzeczne z rozwi¹zaniami Studium a s¹ to:
– system komunikacji
a) Projekty planów, które winny w oparciu zapisy Studium
tworzyæ szkielet uk³adu przestrzennego miasta wzd³u¿
Al. 29 Listopada przewiduj¹ jako g³ówne rozwi¹zanie
komunikacyjne ulicê oznaczon¹ (2 KD), zmieniaj¹c w ten
sposób zasadniczo system komunikacyjny, w stosunku
do przyjêtego w Studium.
b) Projekt planu w miejsce przewidzianego w studium
"kszta³towania ci¹gu ulicy" odsuwa zabudowê
od Al. 29 Listopada, nie tworz¹c pierzei, nie reguluj¹c
obligatoryjnej linii zabudowy - a zamiast "wnêtrz urbanistycznych o atrakcyjnej formie i jakoœci architektury
budynków" lokuj¹c zabudowê nisk¹ w s¹siedztwie ulicy, w miejsce "inwestycji o wa¿nym znaczeniu dla miasta i dzielnicy" wskazuj¹c dok³adne po³o¿enie us³ug hotelowych, a tym samym legalizuj¹c istniej¹cy budynek
wielorodzinny na dzia³kach nr: 142/3, 143/3, 144/4 obr. 28
Krowodrza zrealizowany niezgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowê i wykorzystywany niezgodnie
z przeznaczeniem jako budynek hotelowy.
– strefa miejska
c) Projekty planów nie uwzglêdniaj¹ przestrzennych konsekwencji zaliczenia w studium obszarów dla których s¹
sporz¹dzane do strefy miejskiej. Strefa miejska winna
realizowaæ zasady "miasta zwartego", przestrzeni o typowo miejskim charakterze: zwartych, intensywnie zainwestowanych. Tymczasem w swych rozstrzygniêciach
plany nie tworz¹ pierzei w ci¹gu ulicy, nie reguluj¹ obligatoryjnej linii zabudowy, a zamiast zabudowy wysokiej lokalizuj¹ zabudowê nisk¹ w s¹siedztwie ulicy.
d) Plany zak³adaj¹c przeznaczenie tych terenów objêtych
planem jako mieszan¹ funkcjê o wysokiej i niskiej intensywnoœci - co przeczy zasadzie ³adu przestrzennego i celowi planowania przestrzennego i zmienia sposób zagospodarowania terenów oraz ogranicza zajêtoœci poszczególnych funkcji w stosunku do przyjêtych w Studium.
e) W sprzecznoœci z zapisami Studium - projekt planu
po stronie Górki Narodowej Wschód w czêœci po³udniowo - wschodniej - nie przewiduje terenu pod zabudowê
mieszkaniow¹.
– tereny zielone.
f) Projekt planu przes¹dza o przeznaczeniu znacznej iloœci
terenów jako tereny zielone, gdy tymczasem g³ówne
przeznaczenie terenu objêtego niniejszymi planami to zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywnoœci.
Poza powierzchni¹ biologicznie czynn¹ (œrednio 30 %
terenów pod now¹ zabudowê), oraz terenów rolniczych,
plany wprowadzaj¹ przeznaczenie znacznych terenów,
bêd¹cych prywatn¹ w³asnoœci¹ jako zieleni publicznej
(dzia³ka nr 126/4).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na terenach objêtych projektami
planów nie znajduj¹ siê zorganizowane parki lub tereny
zielone.
Nieuzasadnionym jest w œwietle zasad planowania przestrzennego (...) umiejscowienie w projekcie planu, parku w obszarze o dogodnej ekspozycji dla zabudowy,
na korzystnym sk³onie terenu podczas gdy obok poja-
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wia siê niecka terenowa mog¹ca znakomicie przej¹æ
funkcje parku. Takie przesuniecie funkcjonalne pozwoli³oby tak¿e utrzymaæ zasadê kontynuacji miejskiego charakteru ulicy 29 - go Listopada i nie otwieraæ widoku
w kierunku terenów Huty.
- ochrona i kszta³towanie dziedzictwa kulturowego
g) projekt planu przewiduje po stronie zachodniej "Górki
Narodowej", miêdzy ul. Banacha a ulic¹ zbiorcz¹ oznaczon¹ w planie KD(Z) lokalizacje zespo³u wysokich budynków na osi widokowej z ul. 29 - go Listopada (na jej
wlocie w obszar administracyjny Krakowa) w kierunku
na Rynek Krakowski i Wawel. - Ponadto utrat¹ mo¿liwoœci wykorzystania perspektywy z drogi wjazdowej
do miasta w panoramê miasta skutkuje w przypadku
drogi (2 ZP/KP).
4) B³êdy.
Projekt planu zawiera podstawowe b³êdy merytoryczne,
b³êdnie wskazuje ul. Grabczaka.
W podsumowaniu stwierdzono:
Sporz¹dzaj¹c studium oraz plan przestrzenny organy Gminy
winny siê kierowaæ takimi zasadami jak: wymagania ³adu przestrzennego, walory krajobrazowe, walory ekonomiczne przestrzeni jak równie¿ prawo w³asnoœci. Gdy¿ ustalenia mpzp
kszta³tuj¹ sposób wykonania prawa w³asnoœci wp³ywaj¹c
na swobodê korzystania z rzeczy przez osoby bêd¹ce ich w³aœcicielami. Wobec tego, i¿ sporz¹dzane plany zasadniczo ingeruj¹ w prawo w³asnoœci poci¹gaj¹ za sob¹ daleko id¹ce skutki
finansowe dla Gminy a koszty wprowadzenia pewnych zapisów w planie nie mog¹ byæ rozpatrywane bez szczegó³owej
analizy celu ich wprowadzenia. Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ koszty wprowadzenia poszczególnych rozwi¹zañ planistycznych
w kontekœcie roli, jak¹ maj¹ spe³niaæ.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa ustalenia planu
s¹ wi¹¿¹ce dla organów sporz¹dzaj¹cych projekt planu przestrzennego a obowi¹zkiem Rady Miasta jest stwierdzeniu jego
zgodnoœci z ustaleniami studium. W przypadku uwag wskazanych w niniejszym piœmie nie jest mo¿liwym stwierdzenie zgodnoœci projektowanych planów ze Studium.
W w/w stanie rzeczy autor uwagi wnosi o uwzglêdnienie jego
uwag do planu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ustosunkowuj¹c siê do ogólnych stwierdzeñ uwagi, wyjaœnia siê:
Wymagania ³adu przestrzennego (w tym urbanistyki i architektury) rozumianego jako takie ukszta³towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn¹ ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, œrodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, zapewnione s¹
w projekcie planu poprzez:
– wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, g³ównie
wielorodzinnej, na obszarach predysponowanych pod wzglêdem przestrzennym i œrodowiskowym dla tej funkcji, wg wskazañ okreœlonych w dyspozycjach Studium oraz ustalenie
dla tych terenów odpowiednich parametrów i wskaŸników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów,
– wyznaczenie terenów przeznaczonych pod us³ugi publiczne
i publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ oraz wskazanie kluczowych
pod wzglêdem przestrzennym terenów lokalizacji us³ug komercyjnych, a tak¿e okreœlenie odpowiednich zasad kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze objêtym planem,
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– rozwi¹zanie czytelnego i dobrze powi¹zanego z terenami zabudowy mieszkaniowej systemu zieleni (ZP i ZP/KP),
– okreœlenie odpowiednich wymagañ, zapewniaj¹cych zachowanie w³aœciwych standardów œrodowiskowych w terenach
zabudowy mieszkaniowej,
– rozwi¹zanie racjonalnego uk³adu komunikacyjnego, w nawi¹zaniu do istniej¹cej infrastruktury drogowej i dyspozycji
Studium.
Wyodrêbniona w Studium kategoria terenów MW - "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci", stanowi zapis elementu ogólnej struktury przestrzennej, zdefiniowanego w stopniu agregacji ustaleñ w³aœciwym
dla specyfiki studium. Interpretacja, ¿e wszystkie tereny w obrêbie tego elementu ogólnej struktury przestrzennej powinny
byæ przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowê, jest
nieuprawniona. Studium wskazuje g³ówne funkcje dla kategorii terenów MW - "zabudowa mieszkalna i mieszkalno - us³ugowa o wysokiej intensywnoœci wraz z niezbêdnymi obiektami
i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym."
W projekcie planu wyznaczone zosta³y zatem, poza terenami
zabudowy mieszkaniowej, równie¿ tereny pod obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicznych, takie jak: drogi
publiczne, us³ugi publiczne i zieleñ publiczna.
Wg rozwi¹zañ projektu planu, g³ówn¹, przewa¿aj¹c¹ funkcj¹
obszaru objêtego planem jest, zgodnie z ustaleniami Studium,
funkcja mieszkaniowa (wielorodzinna) wysokiej intensywnoœci, tj. o intensywnoœci, która mieœci siê w granicach 1,0 - 1,9
okreœlonych dla tego obszaru w Studium.
W terenach zabudowy mieszkaniowej przeznaczonych do najbardziej ekstensywnego zagospodarowania, wyznaczonych
w projekcie planu pod symbolem MW/MN, wskaŸnik intensywnoœci zabudowy kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1,0. Bior¹c pod uwagê wszystkie w/w okolicznoœci, trudno uznaæ
za uzasadniony zarzut niezgodnoœci projektu planu z ustaleniami Studium.
Ustosunkowuj¹c siê do poszczególnych zagadnieñ treœci
uwagi wyjaœnia siê:
Ad nr 1a). Pojawienie siê zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej (MW/MN) nie jest pomys³em projektu planu lecz wynika z uwzglêdnienia obecnego stanu
zainwestowania i wniosków w sprawie decyzji
o warunkach zabudowy.
Ad nr 1b). Na obszarze objêtym planem prognozuje siê liczbê
mieszkañców o wielkoœci do 12 tysiêcy (wliczaj¹c
w to obszar Górki Narodowej - Wschód, który jest
i bêdzie powi¹zany przestrzennie w zakresie komunikacji, us³ug i rekreacji - liczba mieszkañców osi¹gnie 18-20 tysiêcy). Dla takiej iloœci mieszkañców
wymagane jest (nale¿y) wyznaczyæ tereny, które
stanowiæ bêd¹ centrum us³ugowe obszaru (w tym
obiekty o charakterze ponadlokalnym). W tym celu
wyznaczono tereny us³ug i mieszkalnictwa, na których dopuszcza siê zabudowê do wysokoœci 30,0 m
oraz wyznacza siê powierzchniê pod centralny plac
miejski otoczony zabudow¹ us³ugow¹. Ca³oœæ w powi¹zaniu z centrum komunikacyjnym. Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent
przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê
miasta.
Ad nr 1c). "Wykorzystanie perspektywy z drogi wjazdowej
do miasta" w panoramê miasta zosta³o ujête w rozwi¹zaniach przestrzennych opisanych powy¿ej.
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Ad nr 1d). Projekt planu ustala czyteln¹ strukturê ci¹gów komunikacyjnych z rozró¿nieniem ulic zbiorczych, ulic
lokalnych, ulic dojazdowych, wydzielonych ci¹gów
pieszych.
Ad nr 1e). Struktura zieleni oraz powody i uwarunkowania
wyznaczenia w projekcie planu terenów ZP i ZP/KP
omówione zosta³y powy¿ej, w czêœci odnosz¹cej
siê do zastrze¿eñ ogólnych uwagi.
Strukturê tê tworz¹ nastêpuj¹ce tereny:
– wydzielone tereny publicznej zieleni urz¹dzonej,
oznaczone symbolem ZP,
– wydzielone tereny ci¹gów pieszych z zieleni¹,
oznaczone symbolem ZP/KP,
– zieleñ niewydzielona, stanowi¹ca tereny biologicznie czynne, pozostawione w obrêbie wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej.
Ad nr 2a). Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Ad nr 2b). G³ównym kryterium przestrzennym wyznaczenia
takiego przebiegu ulicy zbiorczej w projekcie planu
by³o dobre powi¹zanie ze wschodni¹ czêœci¹ Górki
Narodowej i z terenem rezerwowanym pod parking strategiczny (park and ride).
Ad nr 2c). Dotyczy projektu planu Górka Narodowa Wschód
i w tym zakresie uwaga pozostaje nie rozpatrzona.
Ad nr 3a). Zasada rozwi¹zania uk³adu komunikacyjnego w projekcie planu odpowiada okreœlonym w Studium kierunkom i zasadom rozwoju systemu transportu,
zapisanym w szczególnoœci na planszy K3 stanowi¹cej graficzn¹ czêœæ Studium.
Ad nr 3b). Dotyczy projektu planu Górka Narodowa Wschód
i w tym zakresie uwaga pozostaje nie rozpatrzona.
Ad nr 3c). Projekt planu daje mo¿liwoœæ realizacji zasady miasta zwartego w obszarze wyznaczonych terenów
zabudowy mieszkaniowej, poprzez okreœlenie:
– odpowiednich, uwzglêdniaj¹cych dyspozycje Studium, wskaŸników wykorzystania tych terenów,
– zasad kszta³towania zabudowy,
– linii zabudowy, zarówno obowi¹zuj¹cych jak i nieprzekraczalnych, przyjêtych w zale¿noœci od wystêpuj¹cych uwarunkowañ przestrzennych,
– ci¹gów wymagaj¹cych wykszta³cenia przestrzeni us³ugowych,
– zwartego, rusztowego uk³adu komunikacyjnego,
– wyznaczonego centrum us³ugowo - mieszkalnego o charakterze miejskim ponadlokalnym.
Ad nr 3d). W projekcie planu nie okreœlono wskaŸnika intensywnoœci zabudowy, lecz dla regulacji intensywnoœci pos³u¿ono siê takimi parametrami jak wskaŸnik
powierzchni zabudowanej oraz procentowy udzia³
powierzchni terenów biologicznie czynnej.
WskaŸniki te s¹ zró¿nicowane ze wzglêdu na zró¿nicowany charakter uwarunkowañ przestrzennych
poszczególnych obszarów. Wyliczony na podstawie w/w parametrów wskaŸnik intensywnoœci zabudowy dla najbardziej ekstensywnie zainwestowanych terenów MW/MN, kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1,0 do 1,9 dla centrum us³ugowo mieszkalnego.
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Ad nr 3e). Dotyczy projektu planu Górka Narodowa Wschód
i w tym zakresie uwaga pozostaje nie rozpatrzona.
Ad 3f).
Problematyka zwi¹zana z zieleni¹ omówiona zosta³a powy¿ej, zarówno w zakresie zasadnoœci jej lokalizacji jak równie¿ jej zgodnoœci z ustaleniami Studium.
Ad nr 3g). Lokalizacja zespo³u budynków wysokich zosta³a
omówiona powy¿ej.
Ad nr 4). Dotyczy projektu planu Górka Narodowa Wschód
i w tym zakresie uwaga pozostaje nie rozpatrzona.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP do 4 U/UP przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a nastêpuj¹cych kwestii:
W uwadze wyra¿ona jest opinia (ocena), ¿e rozwi¹zania przewidziane w projekcie planu naruszaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególnoœci
poprzez:
– nie uwzglêdnienie wymagañ ³adu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury, walorów ekonomicznych terenu,
sposobu wykonywania prawa w³asnoœci,
– pozostawanie niezgodnymi z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.
Osoba sk³adaj¹ca uwagê wnosi o uwzglêdnienie jej zastrze¿eñ i wprowadzenie nastêpuj¹cych zmian do projektu planu:
– przywrócenie systemu komunikacyjnego zgodnego ze Studium poprzez oparcie uk³adu przestrzennego miasta wzd³u¿
Al. 29 Listopada, jako g³ównego ci¹gu miejskiego oraz tworzenie pierzei zabudowy o okreœlonych liniach zabudowy z jednoczesn¹ mo¿liwoœci¹ przeznaczenia terenu na funkcje us³ugowe jak i mieszkaniowe;
– realizacjê zapisów Studium okreœlaj¹cych teren w ca³oœci
jako MW z okreœleniem minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej dzia³ek, bez wydzielania zdefiniowanych obszarów
zieleni parkowej, co doprowadzi do zmniejszenia skutków
ekonomicznych wprowadzenia planu;
– zredukowanie do minimum wyznaczenia dróg wewnêtrznych
celem zapewnienia swobody kszta³towania przestrzeni.
W rozwiniêciu i uzasadnieniu osoba sk³adaj¹ca uwagê podnosi, co nastêpuje:
1) Wymagania ³adu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury:
a) W projekcie planu przyjêto rozwi¹zanie po³¹czenia niskiej
zabudowy z wysok¹. Przedsiêwziêcie to pozostaje planistycznie b³êdne szczególnie tam, gdzie zabudowa wysoka pojawia siê w strefach pogr¹¿onego terenu, a zabudowa niska na wzniesieniach.
b) Projekt planu przewiduje dominantê w postaci wysokich
budynków w formie "wyspy" po stronie zachodniej "Górki Narodowej", miêdzy ul. Banacha a ulic¹ zbiorcz¹ oznaczon¹ w planie KD(Z). Lokalizacja tego zespo³u jest dok³adnie na osi widokowej z Al. 29 Listopada (na jej wlocie
w obszar administracyjny Krakowa) w kierunku na Rynek Krakowski i Wawel. Zespó³ ten praktycznie przekreœli
wgl¹d w tê atrakcyjn¹ panoramê miasta, gdy tymczasem strona wschodnia "Górki Narodowej" otwiera widok
na Now¹ Hutê, kombinat metalurgiczny i £êg.
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c) Wprowadzenie "pêtli drogowej" w obszarze o tak zró¿nicowanych spadkach powoduje brak mo¿liwoœci wykorzystania perspektywy z drogi wjazdowej do miasta w panoramê miasta, która dla tego obszaru mo¿e stanowiæ znaczny walor urbanistyczny.
d) W projekcie planu brak jest hierarchii ci¹gów ulic.
e) Brak okreœlenia struktury zieleni, która ma podnieœæ standard u¿ytkowy tej strefy miasta. Wprowadzenie parków
na terenach, spe³niaj¹cych wymogi terenu pod zabudowê stanowi b³¹d w planowaniu urbanistycznym miasta.
Istotnym czynnikiem wyznaczaj¹cym obszar parku w terenie, powinna byæ rzeŸba terenu i naturalne miejsca,
w których niecki terenowe s¹ wyposa¿one w zasoby wodne i cieki. Tereny te ze wzglêdu na te cechy nie sprzyjaj¹ce
zabudowie s¹ naturalnym terenem lokalizacji parków.
2) Walory ekonomiczne.
a) Przyjête rozwi¹zania zajêtoœci terenu pod drogi publiczne
dziel¹ dzia³ki bez usankcjonowania podzia³u w³asnoœci
gruntów oraz nie pozostawiaj¹ mo¿liwoœci dowolnoœci zabudowy jak i rozwiniêcia dróg osiedlowych, co bêdzie skutkowaæ nadmiernymi kosztami wykupu gruntów. Projekt
planu nie wykorzystuje dostatecznie istniej¹cych podzia³ów w³asnoœciowych dla obni¿enia kosztów po stronie
Gminy w zakresie realizacji niezbêdnej infrastruktury.
Tymczasem siatka podzia³ów w³asnoœciowych jest w uk³adzie równole¿nikowo - po³udnikowym, co w przypadku
odpowiedniego rusztu sieci dróg na planie ograniczy³oby
koszty wykupu terenów poprzez ograniczenie ich zajêtoœci i pozwoli³oby zaoszczêdziæ czas przygotowania inwestycji poprzez ograniczenie stron w wykupie terenów.
b) Wprowadzenie w projekcie planu "pêtli drogowej" jako ulicy zbiorczej, wprowadzaj¹cej ³ukow¹ formê w tej urbanistycznej przestrzeni, powoduje w obszarze o tak zró¿nicowanych spadkach du¿¹ zajêtoœæ terenu dla wprowadzenia odpowiednich profili poprzecznych, bez jakiegokolwiek
uzasadnienia tego dzia³ania.
c) Zapis w planie miejscowym ochrony terenów zielonych
po stronie wschodniej Al. 29 Listopada poprzez wprowadzenie na terenach prywatnych przeznaczenie terenu jako
zieleñ publiczn¹ (chodzi o teren 1ZP/US) zmusi Gminê
do nieuzasadnionych kosztów wykupu terenów. Przy czym
nale¿y wskazaæ, ¿e tereny te znajduj¹ siê na obrze¿ach
miasta, co stawia w¹tpliwym celowoœæ przyjêtych rozwi¹zañ planistycznych.
3) Ustalenia studium.
Niedopuszczalne s¹ rozwi¹zania przyjête w planie, które pozostaj¹ sprzeczne z rozwi¹zaniami Studium a s¹ to:
- system komunikacji
a) Projekty planów, które winny w oparciu zapisy Studium
tworzyæ szkielet uk³adu przestrzennego miasta wzd³u¿
Al. 29 Listopada przewiduj¹ jako g³ówne rozwi¹zanie
komunikacyjne ulicê oznaczon¹ (2 KD), zmieniaj¹c w ten
sposób zasadniczo system komunikacyjny, w stosunku
do przyjêtego w Studium.
b) Projekt planu w miejsce przewidzianego w studium
"kszta³towania ci¹gu ulicy" odsuwa zabudowê
od Al. 29 Listopada, nie tworz¹c pierzei, nie reguluj¹c
obligatoryjnej linii zabudowy - a zamiast "wnêtrz urbanistycznych o atrakcyjnej formie i jakoœci architektury
budynków" lokuj¹c zabudowê nisk¹ w s¹siedztwie ulicy, w miejsce "inwestycji o wa¿nym znaczeniu dla miasta i dzielnicy" wskazuj¹c dok³adne po³o¿enie us³ug hotelowych, a tym samym legalizuj¹c istniej¹cy budynek
wielorodzinny na dzia³kach nr: 142/3, 143/3, 144/4 obr. 28
Krowodrza zrealizowany niezgodnie z uzyskanym po-
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zwoleniem na budowê i wykorzystywany niezgodnie
z przeznaczeniem jako budynek hotelowy.
– strefa miejska
c) Projekty planów nie uwzglêdniaj¹ przestrzennych konsekwencji zaliczenia w studium obszarów dla których s¹
sporz¹dzane do strefy miejskiej. Strefa miejska winna
realizowaæ zasady "miasta zwartego", przestrzeni o typowo miejskim charakterze: zwartych, intensywnie zainwestowanych. Tymczasem w swych rozstrzygniêciach
plany nie tworz¹ pierzei w ci¹gu ulicy, nie reguluj¹ obligatoryjnej linii zabudowy, a zamiast zabudowy wysokiej lokalizuj¹ zabudowê nisk¹ w s¹siedztwie ulicy.
d) Plany zak³adaj¹c przeznaczenie tych terenów objêtych
planem jako mieszan¹ funkcjê o wysokiej i niskiej intensywnoœci - co przeczy zasadzie ³adu przestrzennego i celowi planowania przestrzennego i zmienia sposób zagospodarowania terenów oraz ogranicza zajêtoœci poszczególnych funkcji w stosunku do przyjêtych w Studium.
e) W sprzecznoœci z zapisami Studium - projekt planu
po stronie Górki Narodowej Wschód w czêœci po³udniowo - wschodniej - nie przewiduje terenu pod zabudowê
mieszkaniow¹.
– tereny zielone
f) Projekt planu przes¹dza o przeznaczeniu znacznej iloœci
terenów jako tereny zielone, gdy tymczasem g³ówne
przeznaczenie terenu objêtego niniejszymi planami - to
zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywnoœci.
Poza powierzchni¹ biologicznie czynn¹ (œrednio 30 %
terenów pod now¹ zabudowê), oraz terenów rolniczych,
plany wprowadzaj¹ przeznaczenie znacznych terenów,
bêd¹cych prywatn¹ w³asnoœci¹ jako zieleni publicznej
(dzia³ka nr 126/4). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na terenach objêtych projektami planów nie znajduj¹ siê zorganizowane parki lub tereny zielone.
Nieuzasadnionym jest w œwietle zasad planowania przestrzennego (...) umiejscowienie w projekcie planu, parku w obszarze o dogodnej ekspozycji dla zabudowy,
na korzystnym sk³onie terenu podczas gdy obok pojawia siê niecka terenowa mog¹ca znakomicie przej¹æ
funkcje parku. Takie przesuniecie funkcjonalne pozwoli³oby tak¿e utrzymaæ zasadê kontynuacji miejskiego
charakteru ulicy 29 - go Listopada i nie otwieraæ widoku
w kierunku terenów Huty.
– ochrona i kszta³towanie dziedzictwa kulturowego
g) projekt planu przewiduje po stronie zachodniej "Górki Narodowej", miêdzy ul. Banacha a ulic¹ zbiorcz¹ oznaczon¹
w planie KD(Z) lokalizacje zespo³u wysokich budynków
na osi widokowej z ul. 29 - go Listopada (na jej wlocie w obszar administracyjny Krakowa) w kierunku na Rynek Krakowski i Wawel. - Ponadto utrat¹ mo¿liwoœci wykorzystania perspektywy z drogi wjazdowej do miasta w panoramê miasta skutkuje w przypadku drogi (2 ZP/KP).
4) B³êdy.
a) Projekt planu zawiera podstawowe b³êdy merytoryczne,
b³êdnie wskazuje ul. Grabczaka.
W podsumowaniu stwierdzono:
Sporz¹dzaj¹c studium oraz plan przestrzenny organy Gminy
winny siê kierowaæ takimi zasadami jak: wymagania ³adu przestrzennego, walory krajobrazowe, walory ekonomiczne przestrzeni jak równie¿ prawo w³asnoœci. Gdy¿ ustalenia mpzp
kszta³tuj¹ sposób wykonania prawa w³asnoœci wp³ywaj¹c
na swobodê korzystania z rzeczy przez osoby bêd¹ce ich w³aœcicielami. Wobec tego, i¿ sporz¹dzane plany zasadniczo ingeruj¹ w prawo w³asnoœci poci¹gaj¹ za sob¹ daleko id¹ce skutki
finansowe dla Gminy a koszty wprowadzenia pewnych zapi-
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sów w planie nie mog¹ byæ rozpatrywane bez szczegó³owej
analizy celu ich wprowadzenia. Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ koszty wprowadzenia poszczególnych rozwi¹zañ planistycznych
w kontekœcie roli, jak¹ maj¹ spe³niaæ W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa ustalenia planu s¹ wi¹¿¹ce dla organów sporz¹dzaj¹cych projekt planu przestrzennego a obowi¹zkiem Rady Miasta jest stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami studium. W przypadku uwag wskazanych w niniejszym
piœmie nie jest mo¿liwym stwierdzenie zgodnoœci projektowanych planów ze Studium.
W w/w stanie rzeczy autor uwagi wnosi o uwzglêdnienie jego
uwag do planu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ustosunkowuj¹c siê do ogólnych stwierdzeñ uwagi, wyjaœnia siê:
Wymagania ³adu przestrzennego (w tym urbanistyki i architektury) rozumianego jako takie ukszta³towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn¹ ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, œrodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, zapewnione s¹
w projekcie planu poprzez:
– wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, g³ównie
wielorodzinnej, na obszarach predysponowanych pod wzglêdem przestrzennym i œrodowiskowym dla tej funkcji, wg wskazañ okreœlonych w dyspozycjach Studium oraz ustalenie
dla tych terenów odpowiednich parametrów i wskaŸników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów,
– wyznaczenie terenów przeznaczonych pod us³ugi publiczne
i publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ oraz wskazanie kluczowych
pod wzglêdem przestrzennym terenów lokalizacji us³ug komercyjnych, a tak¿e okreœlenie odpowiednich zasad kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze objêtym planem,
– rozwi¹zanie czytelnego i dobrze powi¹zanego z terenami zabudowy mieszkaniowej systemu zieleni (ZP i ZP/KP),
– okreœlenie odpowiednich wymagañ, zapewniaj¹cych zachowanie w³aœciwych standardów œrodowiskowych w terenach
zabudowy mieszkaniowej,
– rozwi¹zanie racjonalnego uk³adu komunikacyjnego, w nawi¹zaniu do istniej¹cej infrastruktury drogowej i dyspozycji
Studium.
Wyodrêbniona w Studium kategoria terenów MW - "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci", stanowi zapis elementu ogólnej struktury przestrzennej, zdefiniowanego w stopniu agregacji ustaleñ w³aœciwym
dla specyfiki studium. Interpretacja, ¿e wszystkie tereny w obrêbie tego elementu ogólnej struktury przestrzennej powinny
byæ przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowê, jest
nieuprawniona. Studium wskazuje g³ówne funkcje dla kategorii terenów MW - "zabudowa mieszkalna i mieszkalno - us³ugowa o wysokiej intensywnoœci wraz z niezbêdnymi obiektami
i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym."
W projekcie planu wyznaczone zosta³y zatem, poza terenami
zabudowy mieszkaniowej, równie¿ tereny pod obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicznych, takie jak: drogi
publiczne, us³ugi publiczne i zieleñ publiczna.
Wg rozwi¹zañ projektu planu, g³ówn¹, przewa¿aj¹c¹ funkcj¹
obszaru objêtego planem jest, zgodnie z ustaleniami Studium,
funkcja mieszkaniowa (wielorodzinna) wysokiej intensywnoœci, tj. o intensywnoœci, która mieœci siê w granicach 1,0 - 1,9
okreœlonych dla tego obszaru w Studium.
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W terenach zabudowy mieszkaniowej przeznaczonych do najbardziej ekstensywnego zagospodarowania, wyznaczonych w projekcie planu pod symbolem MW/MN, wskaŸnik intensywnoœci
zabudowy kszta³tuje siê na poziomie oko³o 1,0. Bior¹c pod uwagê wszystkie w/w okolicznoœci, trudno uznaæ za uzasadniony zarzut niezgodnoœci projektu planu z ustaleniami Studium.
Ustosunkowuj¹c siê do poszczególnych zagadnieñ treœci uwagi wyjaœnia siê:
Ad nr 1a). Pojawienie siê zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej (MW/MN) nie jest pomys³em projektu planu lecz wynika z uwzglêdnienia obecnego stanu
zainwestowania i wniosków w sprawie decyzji
o warunkach zabudowy.
Ad nr 1b). Na obszarze objêtym planem prognozuje siê liczbê
mieszkañców o wielkoœci do 12 tysiêcy (wliczaj¹c w to
obszar Górki Narodowej - Wschód, który jest i bêdzie
powi¹zany przestrzennie w zakresie komunikacji,
us³ug i rekreacji - liczba mieszkañców osi¹gnie 1820 tysiêcy). Dla takiej iloœci mieszkañców wymagane jest (nale¿y) wyznaczyæ tereny, które stanowiæ
bêd¹ centrum us³ugowe obszaru (w tym obiekty
o charakterze ponadlokalnym). W tym celu wyznaczono tereny us³ug i mieszkalnictwa, na których dopuszcza siê zabudowê do wysokoœci 30,0 m oraz wyznacza siê powierzchniê pod centralny plac miejski
otoczony zabudow¹ us³ugow¹. Ca³oœæ w powi¹zaniu
z centrum komunikacyjnym. Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki
Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie
do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad nr 1c). "Wykorzystanie perspektywy z drogi wjazdowej
do miasta" w panoramê miasta zosta³o ujête w rozwi¹zaniach przestrzennych opisanych powy¿ej.
Ad nr 1d). Projekt planu ustala czyteln¹ strukturê ci¹gów komunikacyjnych z rozró¿nieniem ulic zbiorczych, ulic
lokalnych, ulic dojazdowych, wydzielonych ci¹gów
pieszych.
Ad nr 1e). Struktura zieleni oraz powody i uwarunkowania
wyznaczenia w projekcie planu terenów ZP i ZP/KP
omówione zosta³y powy¿ej, w czêœci odnosz¹cej
siê do zastrze¿eñ ogólnych uwagi.
Strukturê tê tworz¹ nastêpuj¹ce tereny:
– wydzielone tereny publicznej zieleni urz¹dzonej,
oznaczone symbolem ZP,
– wydzielone tereny ci¹gów pieszych z zieleni¹,
oznaczone symbolem ZP/KP,
– zieleñ niewydzielona, stanowi¹ca tereny biologicznie czynne, pozostawione w obrêbie wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej.
Ad nr 2a). Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Ad nr 2b). G³ównym kryterium przestrzennym wyznaczenia
takiego przebiegu ulicy zbiorczej w projekcie planu
by³o dobre powi¹zanie ze wschodni¹ czêœci¹ Górki
Narodowej i z terenem rezerwowanym pod parking strategiczny (park and ride).
Ad nr 2c). Dotyczy projektu planu Górka Narodowa Wschód
i w tym zakresie uwaga pozostaje nie rozpatrzona.
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Ad nr 3a). Zasada rozwi¹zania uk³adu komunikacyjnego w projekcie planu odpowiada okreœlonym w Studium kierunkom i zasadom rozwoju systemu transportu,
zapisanym w szczególnoœci na planszy K3 stanowi¹cej graficzn¹ czêœæ Studium.
Ad nr 3b). Dotyczy projektu planu Górka Narodowa Wschód
i w tym zakresie uwaga pozostaje nie rozpatrzona.
Ad nr 3c). Projekt planu daje mo¿liwoœæ realizacji zasady miasta zwartego w obszarze wyznaczonych terenów
zabudowy mieszkaniowej, poprzez okreœlenie:
– odpowiednich, uwzglêdniaj¹cych dyspozycje Studium, wskaŸników wykorzystania tych terenów,
– zasad kszta³towania zabudowy,
– linii zabudowy, zarówno obowi¹zuj¹cych jak i nieprzekraczalnych, przyjêtych w zale¿noœci od wystêpuj¹cych uwarunkowañ przestrzennych,
– ci¹gów wymagaj¹cych wykszta³cenia przestrzeni us³ugowych,
– zwartego, rusztowego uk³adu komunikacyjnego,
– wyznaczonego centrum us³ugowo - mieszkalnego o charakterze miejskim ponadlokalnym.
Ad nr 3d). W projekcie planu nie okreœlono wskaŸnika intensywnoœci zabudowy, lecz dla regulacji intensywnoœci pos³u¿ono siê takimi parametrami jak wskaŸnik
powierzchni zabudowanej oraz procentowy udzia³
powierzchni terenów biologicznie czynnej.
WskaŸniki te s¹ zró¿nicowane ze wzglêdu na zró¿nicowany charakter uwarunkowañ przestrzennych
poszczególnych obszarów. Wyliczony na podstawie
w/w parametrów wskaŸnik intensywnoœci zabudowy dla najbardziej ekstensywnie zainwestowanych
terenów MW/MN, kszta³tuje siê na poziomie oko³o
1,0 do 1,9 dla centrum us³ugowo - mieszkalnego.
Ad nr 3e). Dotyczy projektu planu Górka Narodowa Wschód
i w tym zakresie uwaga pozostaje nie rozpatrzona.
Ad nr 3f). Problematyka zwi¹zana z zieleni¹ omówiona zosta³a powy¿ej, zarówno w zakresie zasadnoœci jej lokalizacji jak równie¿ jej zgodnoœci z ustaleniami Studium.
Ad nr 3g). Lokalizacja zespo³u budynków wysokich zosta³a
omówiona powy¿ej.
Ad nr 4). Dotyczy projektu planu Górka Narodowa Wschód
i w tym zakresie uwaga pozostaje nie rozpatrzona.
3. Uwaga Nr 5
dotyczy dzia³ki nr 664/10, obr. 29, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 7 MW, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o w³¹czenie wybudowanego fragmentu ulicy lokalnej na dzia³ce 664/10 wraz z parkingami do terenów drogi
6 KD(L), jako przed³u¿enie ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, gdy¿ prosta ulica gwarantowa³aby wiêksz¹ szybkoœæ poruszania siê
po niej i nie tworzenie siê korków oraz wiêksz¹ widocznoœæ
pieszych, co wp³ynê³oby korzystnie na bezpieczeñstwo ruchu.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêœci nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 34

— 803 —

Wyjaœnienie:
Pozostawia siê w projekcie planu przebieg ulicy w sposób dotychczasowy, wprowadzaj¹c nowy odcinek drogi 6 KD(L)
(po rozstrzygniêciu uwag teren oznaczony symbolem 16KD(D))
o parametrach drogi dojazdowej na dzia³kach 835/3 i 664/10.
W zwi¹zku z istniej¹cym zainwestowaniem nie jest mo¿liwe
przeprowadzenie drogi 6 KD(L) przez teren zabudowy mieszkaniowej - "prosta ulica".
4. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki nr 664/10, obr. 29, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 7 MW, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
wniosku, aby przy sporz¹dzaniu planu zachowano przebieg ulicy
lokalnej po dzia³ce 664/10, jako drogi publicznej u³atwiaj¹cej
dojazd do sklepu Lewiatan, z którego korzystaj¹ wszyscy okoliczni mieszkañcy.
Autorka uwagi nadmienia, ¿e zgodnie z miejscowym planem
ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa
zatwierdzonego uchwa³¹ RMK Nr VII/58/94 z dn. 16.11.1994 r.
powsta³ fragment ulicy lokalnej jako proste przed³u¿enie
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej po dzia³ce 664/10 w celu znacznego zwiêkszenia bezpieczeñstwa ruchu bez dwóch blisko siebie
po³o¿onych zakrêtów o k¹cie 90° i zwiêkszenia bezpieczeñstwa
przejazdu du¿ej iloœci samochodów z okolicznych gêsto zaludnionych budynków mieszkalnych, co wp³ywa na zmniejszenie
zanieczyszczenia spalinami wzd³u¿ chodników dla pieszych.
5. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki nr 323 obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZP, przeznaczonym pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego,
– oznaczonym symbolem 2 ZP/KP, przeznaczonym pod wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia dzia³ki nr 323 z terenów zieleni publicznej urz¹dzonej (ZP) na tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœæ dzia³ki nr 323 po³o¿ona jest w terenie projektu planu
przeznaczonym pod zieleñ publiczn¹ urz¹dzon¹ 1 ZP z wykluczeniem zabudowy.
Ponadto czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest w pasie terenu przewidzianego w projekcie planu pod przebieg drogi zbiorczej 1 KD(Z)
oraz w pasie terenu przewidzianego pod przebieg tramwaju
szybkiego 1 KD(T), które s¹ wa¿nym elementem uk³adu pod-
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stawowej komunikacji miasta. Wymagania ³adu przestrzennego (w tym urbanistyki i architektury) rozumianego jako takie ukszta³towanie przestrzeni, które tworzy harmonijn¹ ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych relacjach wszystkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, œrodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnoestetyczne, zapewnione s¹ w projekcie planu poprzez:
– wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, na obszarach predysponowanych pod wzglêdem przestrzennym i œrodowiskowym dla tej funkcji, wg wskazañ okreœlonych w dyspozycjach Studium oraz ustalenie dla tych terenów odpowiednich parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów,
– wyznaczenie terenów przeznaczonych pod us³ugi publiczne
i publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ oraz wskazanie kluczowych
pod wzglêdem przestrzennym terenów lokalizacji us³ug komercyjnych, a tak¿e okreœlenie odpowiednich zasad kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze objêtym planem,
– rozwi¹zanie czytelnego i dobrze powi¹zanego z terenami zabudowy mieszkaniowej systemu zieleni (ZP i ZP/KP),
okreœlenie odpowiednich wymagañ, zapewniaj¹cych zachowanie w³aœciwych standardów œrodowiskowych w terenach
zabudowy mieszkaniowej, rozwi¹zanie racjonalnego uk³adu
komunikacyjnego, w nawi¹zaniu do istniej¹cej infrastruktury drogowej i dyspozycji Studium.
6. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki nr 324 obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZP, przeznaczonym pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego,
– oznaczonym symbolem 2 ZP/KP, przeznaczonym pod wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– oznaczonym symbolem 1 U/UP, przeznaczonym pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia dzia³ki nr 324 z terenów zieleni publicznej urz¹dzonej (ZP) na tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest w terenie projektu planu przeznaczonym pod zieleñ publiczn¹ urz¹dzon¹ 1 ZP z wykluczeniem
zabudowy.
Ponadto czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest w pasie terenu przewidzianego w projekcie planu pod przebieg drogi zbiorczej 1 KD(Z)
oraz w pasie terenu przewidzianego pod przebieg tramwaju
szybkiego 1 KD(T), które s¹ wa¿nym elementem uk³adu podstawowej komunikacji miasta.
Wymagania ³adu przestrzennego (w tym urbanistyki i architektury) rozumianego jako takie ukszta³towanie przestrzeni,
które tworzy harmonijn¹ ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, œrodowiskowe, kulturo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 34

— 804 —

we oraz kompozycyjno-estetyczne, zapewnione s¹ w projekcie planu poprzez:
– wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, na obszarach predysponowanych pod wzglêdem przestrzennym i œrodowiskowym dla tej funkcji, wg wskazañ okreœlonych w dyspozycjach Studium oraz ustalenie dla tych terenów odpowiednich parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów,
– wyznaczenie terenów przeznaczonych pod us³ugi publiczne
i publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ oraz wskazanie kluczowych
pod wzglêdem przestrzennym terenów lokalizacji us³ug komercyjnych, a tak¿e okreœlenie odpowiednich zasad kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze objêtym planem,
– rozwi¹zanie czytelnego i dobrze powi¹zanego z terenami zabudowy mieszkaniowej systemu zieleni (ZP i ZP/KP),
– okreœlenie odpowiednich wymagañ, zapewniaj¹cych zachowanie w³aœciwych standardów œrodowiskowych w terenach
zabudowy mieszkaniowej,
– rozwi¹zanie racjonalnego uk³adu komunikacyjnego, w nawi¹zaniu do istniej¹cej infrastruktury drogowej i dyspozycji
Studium.
7. Uwaga Nr 13
dotyczy:
– dzia³ek nr 676, 675, 674 obr. 29, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 9 MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 8 KD(X), przeznaczonego
pod drogê pieszo - jezdn¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
nastêpuj¹cych zarzutów:
1. dzia³ki 680/1, 729/1, 729/2, 730, 731, 737, 738/1, 738/2 obr. 29
s¹ obs³ugiwane przez istniej¹ce drogi 795,796, w zwi¹zku
z czym zajêcie pasa pod planowan¹ drogê 8 KD(X) jest bezzasadne;
2. na rysunku projektu planu brak jest istniej¹cej drogi 676,
675, 674 obr. 29, co uniemo¿liwia dostêp do dzia³ki 680/2.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w zakresie pkt 2 i czêœciowo uwzglêdni³ j¹ w zakresie
pkt 1.
Radni Miasta Krakowa wnieœli poprawkê do projektu
uchwa³y, a Rada Miasta Krakowa przyjê³a j¹ i tym samym
uwzglêdni³a uwagê w zakresie pkt 1.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2.
Wyjaœnienie:
Ad nr 2. Nie wyznacza siê w przypadku istniej¹cych dojazdów
do dzia³ek drogi publicznej w zwi¹zku z tym, ¿e dzia³ki mog¹
pozostaæ obs³ugiwane w sposób dotychczasowy.
8. Uwaga Nr 15
dotyczy terenu oznaczonego symbolem 5 MN przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
3. wniosku o przeprowadzenie drogi obs³uguj¹cej zespó³ dzia³ek 5 MN wzd³u¿ obszaru 1 UP, tj. zespo³u oœwiatowego i pogotowia opiekuñczego po³o¿onego przy ul. Górka Narodowa. "Zespó³ ten nie cieszy siê dobr¹ s³aw¹ i w¹tpiê, aby ktokolwiek z osób zamieszkuj¹cych obok chcia³by s¹siadowaæ
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bezpoœrednio z tym obiektem. Stworzenie drogi wzd³u¿ ogrodzenia tego obiektu bêdzie stanowiæ dodatkowo bufor bezpieczeñstwa, a przede wszystkim umo¿liwi w³aœcicielom
wszystkich dzia³ek tam po³o¿onych bezproblemow¹ ich obs³ugê oraz zapewni dostêp do dróg publicznych nie nara¿aj¹c nikogo w sposób wyj¹tkowo dotkliwy".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 3.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 3.
Wyjaœnienie:
Ad nr 3. Nie wyznacza siê drogi wzd³u¿ obszaru 1 UP. Obs³uga
komunikacyjna terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (2 MN i 5 MN) - z dróg
publicznych 2 KD(L) i 3 KD(L) oraz drogami dojazdowymi wewnêtrznymi.
9. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ek nr 314, 315, obr. 29, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 2 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê lokaln¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZP , przeznaczonym pod publiczn¹
zieleñ urz¹dzon¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia dzia³ek nr 314 i 315 z terenów
zieleni publicznej urz¹dzonej, oznaczonych w projekcie planu
symbolem ZP na tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi dla dzia³ki nr 315.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona dla dzia³ki nr 315.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 315 po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym
w projekcie planu pod zieleñ publiczn¹ urz¹dzon¹ 1 ZP z wykluczeniem zabudowy, w pasie terenu przeznaczonym pod przebieg tramwaju szybkiego i drogi zbiorczej, które s¹ wa¿nymi
elementami podstawowego uk³adu komunikacji miasta. Wymagania ³adu przestrzennego (w tym urbanistyki i architektury) rozumianego jako takie ukszta³towanie przestrzeni, które
tworzy harmonijn¹ ca³oœæ oraz uwzglêdnia w uporz¹dkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, œrodowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne, zapewnione s¹ w projekcie
planu poprzez:
– wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej, na obszarach predysponowanych pod wzglêdem przestrzennym i œrodowiskowym dla tej funkcji, wg wskazañ okreœlonych w dyspozycjach Studium oraz ustalenie dla tych terenów odpowiednich parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów,
– wyznaczenie terenów przeznaczonych pod us³ugi publiczne
i publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ oraz wskazanie kluczowych
pod wzglêdem przestrzennym terenów lokalizacji us³ug komercyjnych, a tak¿e okreœlenie odpowiednich zasad kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze objêtym planem,
– rozwi¹zanie czytelnego i dobrze powi¹zanego z terenami zabudowy mieszkaniowej systemu zieleni (ZP i ZP/KP),
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– okreœlenie odpowiednich wymagañ, zapewniaj¹cych zachowanie w³aœciwych standardów œrodowiskowych w terenach
zabudowy mieszkaniowej,
– rozwi¹zanie racjonalnego uk³adu komunikacyjnego, w nawi¹zaniu do istniej¹cej infrastruktury drogowej i dyspozycji
Studium.
10. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ki nr 745 obr. 29, która w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 8 MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 12 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przebiegu projektowanej wzd³u¿ torów kolejowych drogi, przechodz¹cej przez przedmiotow¹ dzia³kê i zajmuj¹cej 2/3 jej powierzchni (co wyklucza mo¿liwoœæ zabudowy), podczas gdy dzia³ka ta obs³ugiwana jest istniej¹c¹ drog¹
po pó³nocnej stronie dzia³ki.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêœci nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
Zmienia siê w projekcie planu przebieg nieprzekraczalnej linii
zabudowy, co pozwoli na realizacjê budynku mieszkalnego na
dzia³ce, natomiast nie zmienia siê przebiegu projektowanej
drogi 12 KD(D).
11. Uwaga Nr 18
dotyczy:
– dzia³ek nr 776/1 i 776/2, obr. 29, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 9 MW, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 12 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 7 KD(X), przeznaczonym pod drogê pieszo - jezdn¹.
– terenu oznaczonego symbolem 7 KD(X), przeznaczonego
pod drogê pieszo - jezdn¹.
AEK KuŸnica sp. z o.o.
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o wyznaczenie przebiegu linii zabudowy zgodnie z usytuowaniem budynku mieszkalnego (na dzia³kach nr 776/1,
776/3, przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 23 H w odleg³oœci
8,67 m od granicy dzia³ki - obszaru kolejowego), zachowuj¹c
jednoczeœnie odleg³oœæ 10 m od granicy wspomnianego obszaru kolejowego lub te¿ likwidacjê czêœci planowanej drogi
12 KD(D) na odcinku od Al. 29 Listopada do planowanej trasy
szybkiego tramwaju (pozosta³e dzia³ki maj¹ dostêp od strony
ul. 29 Listopada i KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej);
Autor uwagi nadmienia, i¿ toczy siê postêpowanie o wydanie warunków zabudowy na budowê 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z gara¿ami podziemnymi, miejscami
postojowymi i komunikacj¹,
3. wniosku o zaniechanie tworzenia ci¹gu pieszo - jezdnego
7 KD(X) w czêœci jego przebiegu, poniewa¿ przecina przedmiotowe dzia³ki przez œrodek, uniemo¿liwiaj¹c ich odpowied-
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nie wykorzystanie (dodatkowo autor uwagi zobowi¹zuje siê
udostêpniæ niezbêdn¹ czêœæ planowanego dojazdu do jego inwestycji w sposób nieograniczony dla ruchu pieszego jako przed³u¿enie planowanego ci¹gu pieszo - jezdnego).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 1 i czêœciowo w zakresie pkt 3.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1
oraz w zakresie czêœci pkt 3 nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Projektowane budynki, których dotyczy wniosek o wydanie warunków zabudowy, nale¿y sytuowaæ zgodnie z lini¹ zabudowy ustalon¹ w projekcie planu
wzd³u¿ drogi 12 KD(D), która jest istotnym elementem uk³adu komunikacji dla po³udniowej czêœci obszaru objêtego projektem planu.
Ad nr 3. Odcinek wschód - zachód drogi 7 KD(X) w zwi¹zku
z tym, ¿e stanowi istotny element uk³adu komunikacji
lokalnej pozostaje wyznaczony w projekcie planu, rezygnuje siê natomiast z odcinka pó³noc - po³udnie
drogi 7 KD(X).
12. Uwaga Nr 19
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 9 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 11 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹.
Zwi¹zkowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
protestu przeciwko rozwi¹zaniom komunikacyjnym, które spowoduj¹, ¿e:
– budynek przy ul. S³omczyñskiego 12 zostanie otoczony
ze wszystkich stron ci¹gami komunikacyjnymi;
– ul. S³omczyñskiego, maj¹ca charakter drogi osiedlowej, w³¹czona zostanie do projektowanej sieci komunikacyjnej, co bior¹c pod uwagê jej gabaryty, wg autorów uwagi nie wydaje
siê pomys³em godnym poparcia i budzi s³uszny sprzeciw
mieszkañców budynku, bowiem ju¿ w tej chwili jej "przelotnoœæ" (a jako ulica œlepa s³u¿y tylko mieszkañcom budynków
zlokalizowanych przy ul. S³omczyñskiego) jest mocno ograniczona.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projektowane drogi 11 KD(D) i 9 KD(D) s¹ drogami dojazdowymi, nie generuj¹cymi du¿ej uci¹¿liwoœci zwi¹zanej z ruchem
samochodowym (jedynie dojazdy do zabudowy), s¹ jednak
istotnymi elementami systemu komunikacji lokalnej i w zwi¹zku z tym pozostaj¹ jako niezbêdny dla tego obszaru uk³ad komunikacji.
13. Uwaga Nr 20
dotyczy dzia³ek nr: 166/72, 166/73 (na rysunku fragment
dz. nr 166/70), 166/74 (na rysunku fragment dz. nr 166/70),
191/1 obr. 30, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 2 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczn¹ cieków wodnych,
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– oznaczonym symbolem 1 ZP(n)/U/MN, przeznaczonego
pod zespó³ parkowo - dworski wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie
- teren zieleni urz¹dzonej niepublicznej, us³ug i zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
– oznaczonym symbolem 14 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 7 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê lokaln¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. Sprzeciwu dotycz¹cego klasyfikacji dzia³ek nr 166/73, 166/74
(fragment dzia³ki od strony pó³nocnej) i 191/1 jako terenu ZO,
z nastêpuj¹cych powodów:
a) Ustalenia zawarte w § 21 ust. 3 pkt 1 i 2 przyjête w projekcie planu naruszaj¹ prawo w³asnoœci, a nadto ograniczaj¹
w znacznym stopniu mo¿liwoœæ (je¿eli nie wykluczaj¹) korzystania przez w³aœcicieli ze swojej w³asnoœci;
b) W Rejestrze Gruntów dzia³ki kwalifikowane s¹ jako:
– nr 166/73 - pastwisko, grunty zadrzewione i zakrzewione, wody p³yn¹ce, tereny mieszkaniowe;
– nr 166/74 - pastwisko, grunty zadrzewione i zakrzewione, wody p³yn¹ce, tereny mieszkaniowe;
– nr 191/1 - pastwisko, grunty zadrzewione i zakrzewione, wody p³yn¹ce;
c) Historycznie dzia³ki nr 166/72, 166/73, 166/74 stanowi³y
jeden maj¹tek tworz¹cy kompleks parkowo - dworski przy
ul. Siewnej 25. W 1945 r. maj¹tek przeszed³ na w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa i zosta³ zdewastowany, a jego powierzchnia okrojona. Historycznie dzia³ki nr 166/73 i 166/74
(we fragmencie od str. pó³nocnej) by³y u¿ytkowane jako pastwisko folwarku znajduj¹cego siê w kompleksie parkowo - dworskim. Obecnie dzia³ki stanowi¹ niezagospodarowany nieu¿ytek poroœniêty roœlinnoœci¹ typu ruderalnego i s¹ niekontrolowanym wysypiskiem œmieci.
d) Teren ten charakteryzuje siê znikomymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Na jego terenie nie wystêpuj¹ zabytki przyrody, nie ma równie¿ unikalnej fauny i flory, które nale¿a³oby otoczyæ ochron¹ w rozumieniu ustaleñ zawartych w § 21 ust. 3 pkt 1 projektu planu. Nakaz
o "ochronie terenu przed zainwestowaniem" spowoduje,
i¿ teren ten pozostanie nadal w takim stanie jak obecnie,
czyli bêdzie wysypiskiem œmieci poroœniêtym rzeczywiœcie "zieleni¹ nieurz¹dzon¹", co na pewno bêdzie szpeci³o
kompleks parkowo - dworski, nie wspominaj¹c o krajobrazie miasta w tej czêœci Krakowa.
e) Dzia³ki nr 166/73 i 191/1 zostan¹ w najbli¿szym czasie
w³¹czone administracyjnie do kompleksu parkowo - dworskiego na podstawie umowy cywilno - prawnej. Dziêki
temu rozwi¹zaniu dawny zespó³ parkowo - dworski wróci
do pierwotnego kszta³tu w swoich granicach.
f) W³aœciciele planuj¹ na przedmiotowych dzia³kach nowe
rozwi¹zania funkcjonalno - przestrzenne z wprowadzeniem nowej, ekskluzywnej zabudowy mieszkaniowej,
wkomponowanej w krajobraz ca³ego zespo³u parkowo dworskiego. Takie rozwi¹zanie z pewnoœci¹ wzbogaci
strukturê przestrzenn¹ tego miejsca i pozwoli kompleksowi parkowo - dworskiemu funkcjonowaæ jako jednolitej
jednostce przestrzennej o historycznym charakterze. Zespó³ dworski znajdowa³ siê w historycznym centrum dawnej wsi Górka Narodowa, stanowi¹c jego dominantê krajobrazow¹. Nowy projekt rekultywacji i konserwacji ze-
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spo³u wraz z przy³¹czonymi terenami w pó³nocnej czêœci
ma na celu wzbogacenie zdewastowanej przestrzeni urbanistycznej tej dzielnicy i bêdzie móg³ stanowiæ wizytówkê
dzielnicy Górka Narodowa - Zachód jak to mia³o miejsce
w przesz³oœci.
g) Analizuj¹c stan istniej¹cy z zapisem umieszczonym
w obecnie sporz¹dzanym planie i Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa z roku 1996 istniej¹ widoczne sprzecznoœci, które znalaz³y siê równie¿ w planie.
h) W Studium w rozdziale "Œrodowisko przyrodnicze i kulturowe. Kierunki i zasady ochrony i rozwoju" do terenów
ZO - otwartych kwalifikuje siê tereny, które "stanowi¹ elementy systemu przyrodniczego miasta oraz p³aszczyzny
ekspozycji widokowej" oraz tereny, które powinny byæ
objête ochron¹ prawn¹ o najwy¿szych walorach przyrodniczych i krajobrazowych".
Przedmiotowe dzia³ki oddzielone s¹ naturaln¹ granic¹
w postaci potoku Bibiczanka oraz ulic¹ Górnickiego
od otwartych terenów zielonych rozci¹gaj¹cych siê wzd³u¿
doliny Pr¹dnika. Tereny te charakteryzuj¹ siê zupe³nie odmiennymi parametrami przyrodniczymi, krajobrazowymi i funkcjonalnymi od przedmiotowych dzia³ek ze wzglêdów historycznych jak i funkcjonalnych. Zadaniem zielonych terenów otwartych jest nie tylko spajanie przestrzennej struktury miasta i pe³nienie roli przyrodniczej, ale równie¿ spe³nianie roli publicznej i tworzenie obszarów rekreacji i odpoczynku dla mieszkañców.
Ten zapis odnosz¹cy siê do przedmiotowych, prywatnych
dzia³ek (166/73 i 191/1) mówi¹cy o charakterze terenów
ZO i ogólnej ich dostêpnoœci jest sprzeczny z prawem w³asnoœci.
Klasyfikacja tego terenu jako terenów otwartych jest b³êdna. Nie bierze pod uwagê dotychczasowego przeznaczenia terenu (art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i nie przestrzega prawa w³asnoœci gruntów (art. 10 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) i nie uwzglêdnia równie¿ Ustawy o ochronie zabytków, jako ¿e tereny te nale¿a³y pierwotnie do kompleksu historycznego i w najbli¿szym czasie bêd¹ w³¹czone do kompleksu ponownie.
i) W Studium w rozdziale "Struktura przestrzenna. Kierunki
i zasady rozwoju" analizuj¹c umiejscowienie przedmiotowej dzia³ki w strukturze przestrzennej tego fragmentu miasta zauwa¿a siê, ¿e dzia³ka styka siê bezpoœrednio z terenami zabudowanymi i zainwestowanymi w kategoriach terenów o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej (MN i MW)
i o terenach o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych (UP),
a ul. Górnickiego wraz z potokiem Bibiczanka stanowi¹ granicê tego obszaru ³¹cz¹c komunikacyjnie dwie dzielnice
miasta Górkê Narodow¹ z Bia³ym Pr¹dnikiem. W przyjêtych kierunkach rozwoju miasta dzielnica Górki Narodowej
- Zachód przeznaczona jest generalnie, jako tereny inwestycyjne miasta. W planie widaæ, ¿e zarówno na po³udnie,
na wschód czy zachód od przedmiotowych dzia³ek znajduj¹
siê tereny z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹.
Pozostawienie w centrum dzielnicy fragmentu przestrzeni
o charakterze "zieleni otwartej z przeznaczeniem na tereny
rolnicze" jest pomy³k¹ projektow¹ i niegospodarnoœci¹
w sferze gospodarki struktur¹ przestrzenn¹ miasta, bior¹c pod uwagê stan w³asnoœci dzia³ek jak i najbli¿sze s¹siedztwo: zespó³ parkowo - dworski.
Obrany kierunek w Studium i przyjêcie go jako wytycznej
projektowej w planie dla przedmiotowych dzia³ek jako terenów ZO jest sprzeczne z przestrzenn¹ struktur¹ tego
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miejsca. Pozostawienie tego terenu z nakazem "ochrony
terenów przed zainwestowaniem" i zakazem "lokalizacji
nowej zabudowy" nara¿a miasto na chaos urbanistyczny.
j) Po analizie Studium z rozdziale dotycz¹cym "Systemu
transportu. Kierunki i zasady rozwoju" widaæ, i¿ tereny
zlokalizowane w najbli¿szym s¹siedztwie obszaru dzia³ki
to tereny przeznaczone do zainwestowania i ju¿ zainwestowane. Przewidziany jest nowy uk³ad komunikacyjny
dla tego obszaru.Takie za³o¿enie doprowadziæ ma do wzbogacenia us³ug o charakterze ogólnomiejskim w tym rejonie miasta. Spowoduje to równie¿, ¿e ul. Górnickiego
w tym miejscu stanie siê ulic¹ o wzmo¿onym ruchu samochodowym.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby bardziej zadbaæ o zachowanie i ochronê rzeczywistych terenów otwartych rozci¹gaj¹cych siê na pó³noc od ul. Górnickiego natomiast pozostawienie tego obszaru jako nieu¿ytku z pewnoœci¹
nie wp³ynie na ³ad przestrzenny tego miejsca. Bior¹c
pod uwagê powy¿sze, kwalifikacja dzia³ek jako terenu
otwartego jest dla w³aœcicieli bardzo niekorzystna. Niekorzystna jest równie¿ dla mieszkañców miasta ze wzglêdu na wysokoœæ pobierania wy¿szych podatków lokalnych.
W zwi¹zku z powy¿szym:
Wnosi siê o zmianê planu w tym rejonie w ten sposób
by umo¿liwiæ w³aœcicielowi mo¿liwoœæ wykonania planowanej inwestycji, która jest zgodna z kierunkami rozwoju miasta Krakowa i przywróci zespo³owi dworsko - parkowemu
nale¿yte miejsce w uk³adzie urbanistycznym dzielnicy.
Wnioskuje siê o zmianê kwalifikacji dzie³ek o symbolu 2 ZO
na dzia³ki o symbolu MW - tereny zabudowy wielorodzinnej
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Górka Narodowa Zachód" dla dzia³ek nr: 166/
73, 166/74 (we fragmencie od strony pó³nocnej), 191/1.
Nie uwzglêdnienie wy¿ej proponowanej zmiany u¿ytkowania gruntu mo¿e spowodowaæ zgodnie z treœci¹ art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyst¹pienie w³aœcicieli gruntu o odszkodowanie za poniesion¹ szkodê, a tym samym naraziæ mo¿e Gminê na znaczne koszty.
W³aœciciele maj¹ zamiar tak zagospodarowaæ teren, bêd¹cy przedmiotem tej czêœci planu by wzbogaciæ urbanistycznie dzielnicê Górka Narodowa - Zachód. Zaproponowany
projekt planu nie tylko uniemo¿liwia im wykonanie tych planów jak równie¿ jest sprzeczny z kierunkami rozwoju miasta
w tym rejonie.
2. Sprzeciwu dotycz¹cego klasyfikacji dzia³ek nr 166/72 i 166/74
jako terenu 1 ZP(n)/U/MN, z nastêpuj¹cych powodów:
a) W rejestrze gruntów dzia³ki kwalifikowane s¹ jako:
– nr 166/72 - tereny mieszkaniowe, tereny rekreacyjno wypoczynkowe;
– 166/74 - pastwisko, grunty zadrzewione i zakrzewione,
wody p³yn¹ce, tereny mieszkaniowe.
b) Przedmiotowe dzia³ki wchodz¹ w sk³ad dawnego zespo³u
parkowo - dworskiego w Górce Narodowej wpisanego
do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków w Krakowie.
Przedmiotowy zespó³ jest obecnie w³aœciwie ca³kowicie
zdewastowany i wymaga pilnego w³aœciwego zagospodarowania. W³aœciciel planuje rewaloryzacjê i konserwacjê dawnego budynku dworu i parku znajduj¹cych siê
na terenie dzia³ki nr 166/72.
Na terenie dzia³ki nr 166/74 w obrêbie dawnej czêœci gospodarczej zespo³u planuj¹ wprowadziæ now¹ zabudowê
mieszkaniow¹ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.
Realizuj¹c te plany w³aœciciele zlecili opracowanie dokumentacji historyczno - konserwatorskiej, która ma na celu
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okreœliæ stan zachowania zabytku i mo¿liwoœci jego adaptacji tak by zachowaæ jego historyczne wartoœci i funkcje.
c) Projekt planu klasyfikuj¹c ten teren pod symbolem 1 ZP(n)/
U/MN ustalaj¹c taki sposób jego zagospodarowania przestrzennego dzia³a nie zgodnie z Ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. art. 25.
W zakresie mpzp powinna zostaæ zawarta jedynie informacja i oznaczenie obiektów i obszarów wpisanych do
rejestru zabytków zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2003 r.
Bezpoœredni¹ pieczê nad obiektami i obszarami wpisanymi do Rejestru Zabytków ma Wojewódzki Konserwator
Zabytków, dotyczy to zarówno mo¿liwoœci adaptacji
(z uwzglêdnieniem historycznej funkcji i wartoœci tego zabytku) oraz zakresu i sposobu prowadzenia prac konserwatorskich.
d) W zwi¹zku z tym wprowadzenie przez miejscowy plan
zapisu o sposobie zagospodarowania terenu i w³¹czenie
z uszczegó³owieniem funkcji poszczególnych budynków
w tego rodzaju obszarze jest sprzeczne z ustaw¹, gdy¿ narusza zasady kompetencji WKZ. Program i sposób zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem oraz dalsze korzystanie z tego zabytku musi mieæ na celu wyeksponowanie jego wartoœci w zgodzie z uzgodnieniami WKZ. Narzucenie szczegó³owych funkcji poszczególnym budynkom
jest nadu¿yciem i ograniczeniem prawa w³asnoœci.
e) Nie uwzglêdnienie wy¿ej proponowanej zmiany u¿ytkowania zespo³u parkowo - dworskiego mo¿e spowodowaæ
zgodnie z treœci¹ art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyst¹pienie w³aœciciela gruntu o odszkodowanie za poniesion¹ szkodê i narazi Gminê
na znaczne koszty. Brak nale¿ytej troski konserwatorskiej
mo¿e naraziæ w³aœcicieli zespo³u na karê za nieumyœlne
niszczenie zabytku zgodnie z art. 108 Ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
Taka klasyfikacja przyjêta uniemo¿liwia w³aœcicielom rekultywacjê i w³aœciwe zagospodarowanie zespo³u zgodnie ze sztuk¹ konserwacji oraz szkodzi zabytkowi i dziedzictwu kulturowemu miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym:
Wnioskuje siê o zmianê kwalifikacji dzia³ek o symbolu 1 ZP(n)/
U/MN na oznaczenie obszarów wpisanych do rejestru zabytków jako informacji dla dzia³ek nr 166/72 i 166/74 z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej MW i utrzymuj¹cych przeznaczenie tych terenów pod zabudowê komercyjn¹ U w projekcie mpzp obszaru "Górka Narodowa Zachód".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 1 oraz czêœciowo w zakresie pkt 2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1
oraz czêœciowo w zakresie pkt 2.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Teren wyznaczony w projekcie planu pod symbolem
2 ZO z podstawowym przeznaczeniem jako teren
otwarty przewidziany na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹
cieków wodnych (z zakazem lokalizacji nowej zabudowy), w którym po³o¿one s¹ dzia³ki 166/73, 191/1
oraz pó³nocna czêœæ dzia³ki 166/74, po³o¿ony jest
w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionej kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny otwarte" wchodz¹ce w sk³ad
systemu zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem
prawa zabudowy.
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W zwi¹zku z powy¿szym, wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ w terenie
oznaczonym symbolem 2 ZO by³oby naruszeniem
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 14, ust. 5, art. 17 pkt 4 oraz art. 20 ust. 1).
Ad nr 2. Teren 1 ZP(n)/U/MN (po rozstrzygniêciu uwag powsta³y dwa tereny o symbolach 1 ZP(n) i 2ZP(n)), na którym
znajduj¹ siê dzia³ki 166/71, 166/72 i 166/74 (czêœæ dzia³ki oznaczonej na rysunku planu numerem 166/70) jest
po³o¿ony w granicach obszaru zaliczonego w Studium
do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej niskiej intensywnoœci - MN", oraz le¿y
w strefie podmiejskiej i strefie kszta³towania systemu
przyrodniczego. W zwi¹zku z tym oraz wpisem terenu
do Rejestru Zabytków, zosta³ on przeznaczony pod zieleñ parkow¹ oraz pod funkcjê mieszkaniow¹ o niskiej
intensywnoœci i us³ugi komercyjne (po rozstrzygniêciu
uwag powsta³e tereny oznaczone symbolami1 ZP(n)
i 2ZP(n) zosta³y przeznaczone pod zieleñ parkow¹ warz
z istniej¹cym budynkiem dawnego dworu i zespo³em
istniej¹cych budynków gospodarczych - podworskich
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej i us³ugowej
w istniej¹cym budynku dworu i istniej¹cych budynkach
podworskich zgodnie z wymaganiami Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków).
14. Uwaga Nr 22
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 1 ZO, przeznaczonego pod tereny otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej
oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o przeznaczenie terenów otaczaj¹cych osiedle,
na którym mieszkaj¹ osoby wnosz¹ce uwagê, pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹
oraz wyznaczenie w planie obszarów zielonych, placów zabaw dla dzieci i publicznych miejsc postojowych (przynajmniej dla istniej¹cych bloków komunalnych),
2. protestu przeciwko przedstawionemu przez Radê Miasta
Krakowa projektowi planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa Zachód, który daje mo¿liwoœci inwestycyjne budowy domów wielorodzinnych, co mo¿e
mieæ negatywne konsekwencje w przypadku dalszego zabudowania obszaru 7-8 piêtrowymi blokami, ju¿ w chwili
obecnej nadmiernie zagêszczonego i pozbawionego jakiejkolwiek infrastruktury.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Wyjaœnia siê, ¿e projekt planu dla obszaru "Górka Narodowa Zachód" przewiduje i wyznacza wyj¹tkowo
du¿e tereny oznaczone symbolami ZP, ZP/KP przeznaczone pod zieleñ publiczn¹, ci¹gi spacerowe, urz¹dzenia i powierzchnie sportowe i rekreacyjne, w tym place zabaw dla dzieci i m³odzie¿y. W wyznaczonych terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹ przewiduje siê powierzchnie z przeznaczeniem pod parkingi (zarówno na terenie jak i na kon-
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dygnacjach podziemnych budynków mieszkaniowych).
Ponadto dla terenów ju¿ zainwestowanych, na których nie przewidziano odpowiednich powierzchni
pod parkingi, jest do dyspozycji ogromny parking strategiczny, oznaczony symbolem 1 KD(PR).
Ad nr 2. W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê zabudowê do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Interpretacja, ¿e wszystkie tereny w obrêbie wyodrêbnionego terenu MW przeznaczonego pod zabudowê bêd¹ pozbawione infrastruktury, jest nieuprawniona. W tych terenach dopuszcza siê lokalizacjê niezbêdnych obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym".
15. Uwaga Nr 23
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP przeznaczonego
pod wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 3 ZP i 4 ZP przeznaczonych
pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o stworzenie miejsc parkingowych dla Marczyñskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w terenie 7ZP/KP do wielkoœci
wskaŸnika 1 miejsce na 1 mieszkanie okreœlonego w § 35
projektu uchwa³y dotycz¹cego przedmiotowego planu,
2. wniosku o budowê boiska wielofunkcyjnego dla m³odzie¿y
oraz placu zabaw w terenie 7 ZP/KP,
3. wniosku o budowê boiska wielofunkcyjnego dla m³odzie¿y
oraz placu zabaw w terenie 3 ZP,
4. wniosku o utworzenie skweru z zieleni¹ i ³awkami w terenie 4 ZP.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. W terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem
7 ZP/KP nie dopuszcza siê lokalizacji parkingów. Parkingi powinny byæ lokalizowane w terenach MW przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
Ad nr 2. Informuje siê, ¿e w terenie oznaczonym symbolem 7 ZP/
KP dopuszcza siê w projekcie planu lokalizacjê urz¹dzeñ i powierzchni sportu, rekreacji, placów zabaw.
Ad nr 3. Informuje siê, ¿e w terenie 3 ZP dopuszcza siê w projekcie planu lokalizacjê urz¹dzeñ i powierzchni sportu
i rekreacji.
Ad nr 4. Informuje siê, ¿e w terenie 4 ZP dopuszcza siê zieleñ
parkow¹.
16. Uwaga Nr 26
dotyczy terenu oznaczonego symbolem 8 KD(X), przeznaczonego pod drogê pieszo - jezdn¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. protestu dotycz¹cego przebiegu drogi 8KD(X), której budowa wg opinii mieszkañców jest bezzasadna z nastêpuj¹cych
powodów:
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a) przedmiotowa droga jako równoleg³a do istniej¹cej
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej oraz do planowanej drogi
12KD(D), jest ca³kowicie zbêdna;
b) dzia³ki 729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 680, 737, 738/1,
738/2, 739, 673, 671, 672, 750, 751, 759 obr. 29 Krowodrza s¹ obs³ugiwane drogami 795,796, 797, 798, 799;
c) planowany przebieg drogi 8KD(X) niszczy dzia³ki budowlane, ponadto wykup terenów nara¿a miasto i podatników na du¿e wydatki;
2. propozycji wykorzystania istniej¹cych w terenie dróg prostopad³ych do 12KD(D).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ca³oœci.
Radni Miasta Krakowa wnieœli poprawkê do projektu
uchwa³y, a Rada Miasta Krakowa przyjê³a j¹ i tym samym
uwzglêdni³a uwagê w zakresie pkt 1.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2.
Wyjaœnienie:
Ad nr 2. Nie wyznacza siê w przypadku istniej¹cych dojazdów
do dzia³ek drogi publicznej w zwi¹zku z tym, ¿e dzia³ki
mog¹ pozostaæ obs³ugiwane w sposób dotychczasowy.
17. Uwaga Nr 27
dotyczy:
– dzia³ek nr 572/22, 572/20, 556/1, 557/1, 561/1, 833/2, 572/
21, 579, obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 11 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego,
– oznaczonych symbolami 2 MW/MN i 3 MW/MN, przeznaczonymi pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 3 MW, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 9 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 MW/MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o przekszta³cenie czêœci drogi oznaczonej symbolem 11 KD(D) (dz. nr 572/22) pomiêdzy blokami przy ul. S³omczyñskiego 10 i 12, na ci¹g dla ruchu pieszego ZP/KP lub jej
ca³kowit¹ likwidacjê w tej czêœci, co motywowane jest w nastêpuj¹cy sposób;
a) Autorzy uwagi twierdz¹, ¿e nast¹pi³o ewidentne przekroczenie w projekcie nieprzekraczalnej linii zabudowy, która
przechodzi przez w/w bloki przy ul. S³omczyñskiego 10 i 12;
b) Autorzy uwagi obawiaj¹ siê, ¿e bez wczeœniejszego wybudowania drogi zbiorczej oznaczonej w projekcie jako 1 KD(Z), wskazana droga dojazdowa bêdzie wykorzystywana jako jedyna do transportu ciê¿kiego dla planowanych w tej okolicy inwestycji budowlanych, co spowoduje znaczny wzrost ha³asu, zanieczyszczenia i degradacji i tak s³abo rozwiniêtej infrastruktury drogowej;
c) Autorzy uwagi obawiaj¹ siê, ¿e drgania spowodowane
ruchem ciê¿kich pojazdów po drodze znajduj¹cej siê bardzo blisko bloku mog¹ naruszyæ jego konstrukcjê;
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d) Droga prowadzona na wprost od ul. Banacha do nasypu
kolejowego bêdzie musia³a pokonaæ bardzo du¿e nachylenie terenu;
e) Skrzy¿owanie z ul. S³omczyñskiego bêdzie stanowi³o wyj¹tkowo kolizyjny element;
f) W przysz³oœci droga ta bêdzie wykorzystywana jako skrót
pozwalaj¹cy omin¹æ Al. 29 Listopada celem szybszego
wydostania siê z miasta w kierunku pó³nocnym;
2. wniosku o nie tworzenie drogi oznaczonej symbolem 9 KD(D)
(dz. 572/20, 556/1, 557/1, 561/1, 833/2) i pozostawienie jej
w obecnym kszta³cie jako KD(X), bez ³¹czenia jej z planowan¹ drog¹ zbiorcz¹ 1 KD(Z), co motywowane jest w nastêpuj¹cy sposób:
a) Autorzy uwagi obawiaj¹ siê, i¿ skutki takiego po³¹czenia
bêd¹ identyczne jak opisane w pkt 1,
b) Autorzy uwagi domagaj¹ siê, w zwi¹zku z wyraŸnym pozostawieniem enklawy w rejonie ul. Marczyñskiego,
co przejawia siê brakiem wyznaczania tam jakichkolwiek
nowych szlaków komunikacyjnych, pozostawienia takiej
samej enklawy w rejonie ul. S³omczyñskiego,
c) Planowane po³¹czenie 9 KD(D) z 1 KD(Z) spowoduje pozbawienie autorów uwagi wielu miejsc parkingowych,
których w ca³ej okolicy jest tak niewiele. Zdaniem autorów uwagi jednym z warunków poprawnego zagospodarowania terenu jest zaprojektowanie odpowiedniej iloœci
miejsc postojowych, gdy tymczasem nie oferuje siê im
niczego takiego, a wrêcz przeciwnie chce siê ich pozbawiæ
dotychczasowych miejsc;
3. wniosku o zmianê przeznaczenia dzia³ek 572/21, 579
oraz czêœci terenów oznaczonych symbolem 2 MW/MN
pod zieleñ, co motywowane jest w nastêpuj¹cy sposób:
a) W planach zagospodarowania przestrzennego bardzo
ma³o miejsca przeznaczono na tereny zielone,
b) Bior¹c pod uwagê dotychczasowe rabunkowe wykorzystywanie terenu pod zabudowê, przy tak uchwalonym
planie Górka Narodowa zostanie w ca³oœci pokryta blokami i betonem,
c) W³aœcicielom terenów pod zabudowê zale¿y na ich
maksymalnym wykorzystaniu pod cele budowlane,
co mo¿e spowodowaæ powstanie kolejnego szarego
blokowiska,
Wnioskuje siê zatem o wyznaczenie dodatkowych terenów zielonych i rekreacyjnych i bezwzglêdnego wpisania
ich w plany zagospodarowania przestrzennego;
4. sprzeciwu dotycz¹cego planów zabudowania terenów widokowych po³o¿onych wzd³u¿ ul. Górka Narodowa zabudow¹, która swoj¹ wysokoœci¹ bezpowrotnie zniszczy walory krajobrazowe tego terenu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt
dróg publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Ad nr 1. Pozostawia siê w projekcie planu przebieg projektowanej drogi 11 KD(D), stanowi¹cej istotny element
uk³adu komunikacji lokalnej, w tym obszarze. Linia
zabudowy, wyznaczona w projekcie planu dotyczy wy³¹cznie nowej zabudowy.
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Projektowana droga 11 KD(D) jest drog¹ dojazdow¹,
nie generuj¹c¹ du¿ej uci¹¿liwoœci zwi¹zanej z ruchem
samochodowym (jedynie dojazdy do zabudowy).
Ad nr 2. Przebieg drogi 9 KD(D) pozostaje jako niezbêdny element komunikacji lokalnej w tym obszarze.
Projektowana droga 9 KD(D) jest drog¹ dojazdow¹,
nie generuj¹c¹ du¿ej uci¹¿liwoœci zwi¹zanej z ruchem
samochodowym (jedynie dojazdy do zabudowy).
Równoczeœnie nadmienia siê, ¿e miejsca parkingowe
nale¿y zapewniæ w terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹
(MW i MN).
Ad nr 3. Dzia³ki nr 572/21 i 579 pozostawia siê w terenie wyznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹
pod symbolem 3 MW/MN. Nie zmienia siê przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 2 MW/MN.
W projekcie planu przewidziano wydzielone tereny
przeznaczone pod zieleñ publiczn¹ (tereny ZP, ZP/KP)
oraz nakazano w terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ zachowanie wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej w wysokoœci min. 30 % w strefie miejskiej i 70 % w strefie kszta³towania systemu
przyrodniczego.
Ad nr 4. Pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ zosta³
przeznaczony jedynie teren 2 MW, po³o¿ony na odcinku po wschodniej stronie ul. Górka Narodowa. Natomiast dla zachowania walorów krajobrazowych po zachodniej stronie ulicy dopuszcza siê jedynie zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
18. Uwaga Nr 28
dotyczy:
– dzia³ek nr 572/22, 572/20, 556/1, 557/1, 561/1, 833/2, 572/
21, 579, obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 11 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego,
– oznaczonych symbolami 2 MW/MN i 3 MW/MN, przeznaczonymi pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 3 MW, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 9 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 MW/MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o przekszta³cenie czêœci drogi oznaczonej symbolem 11 KD(D) (dz. nr 572/22) pomiêdzy blokami przy ul. S³omczyñskiego 10 i 12, na ci¹g dla ruchu 32 pieszego ZP/KP lub jej
ca³kowit¹ likwidacjê w tej czêœci, co motywowane jest w nastêpuj¹cy sposób:
a) Autorzy uwagi twierdz¹, ¿e nast¹pi³o ewidentne przekroczenie w projekcie nieprzekraczalnej linii zabudowy, która
przechodzi przez w/w bloki przy ul. S³omczyñskiego 10 i 12,
b) Autorzy uwagi obawiaj¹ siê, ¿e bez wczeœniejszego wybudowania drogi zbiorczej oznaczonej w projekcie jako 1 KD(Z), wskazana droga dojazdowa bêdzie wykorzystywana jako jedyna do transportu ciê¿kiego dla plano-
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wanych w tej okolicy inwestycji budowlanych, co spowoduje znaczny wzrost ha³asu, zanieczyszczenia i degradacji i tak s³abo rozwiniêtej infrastruktury drogowej,
c) W przysz³oœci droga ta bêdzie wykorzystywana jako skrót
pozwalaj¹cy omin¹æ Al. 29 Listopada celem szybszego
wydostania siê z miasta w kierunku pó³nocnym,
2. wniosku o rezygnacjê z przeprowadzenia linii tramwajowej
oznaczonej symbolem 1 KD(T) pomiêdzy blokami przy ul. S³omczyñskiego 11 i 12 i zaplanowanie jej wzd³u¿ nowej ulicy Banacha, która mo¿e zostaæ lepiej przygotowana do przyjêcia ruchu
tramwajowego, co motywowane jest w nastêpuj¹cy sposób:
a) Nowa ulica Banacha mo¿e zostaæ lepiej przygotowana
do przyjêcia ruchu tramwajowego,
b) Obecna odleg³oœæ pomiêdzy w/w blokami spowoduje,
¿e linia tramwajowa zostanie przeprowadzona tu¿
pod oknami mieszkañców obu bloków,
c) Propozycja ta (podobnie jak droga dojazdowa) powoduje,
¿e naruszona jest nieprzekraczalna linia zabudowy,
d) Naturalnym skutkiem takiego rozwi¹zania bêdzie znaczny wzrost poziomu ha³asu,
e) Autorzy uwagi obawiaj¹ siê, ¿e drgania spowodowane
bardzo bliskim usytuowaniem drogi i torowiska mog¹
naruszyæ konstrukcjê bloku,
f) Linia prowadzona na wprost od ul. Banacha do nasypu
kolejowego bêdzie musia³a pokonaæ bardzo du¿e nachylenie terenu.
g) Skrzy¿owanie z ul. S³omczyñskiego bêdzie stanowi³o wyj¹tkowo kolizyjny element,
h) Autorzy uwagi nadmieniaj¹, ¿e nie s¹ im znane przypadki
zlokalizowania w Krakowie nowych linii tramwajowych
w tak niewielkiej odleg³oœci od budynków mieszkalnych,
3. wniosku o nie tworzenie drogi oznaczonej symbolem 9 KD(D)
(dz. 572/20, 556/1, 557/1, 561/1, 833/2) i pozostawienie jej w obecnym kszta³cie jako KD(X), bez ³¹czenia jej z planowan¹ drog¹
zbiorcz¹ 1 KD(Z), co motywowane jest w nastêpuj¹cy sposób:
a) Autorzy uwagi obawiaj¹ siê, i¿ skutki takiego po³¹czenia
bêd¹ identyczne jak opisane w pkt,
b) Autorzy uwagi domagaj¹ siê, w zwi¹zku z wyraŸnym pozostawieniem enklawy w rejonie ul. Marczyñskiego,
co przejawia siê brakiem wyznaczania tam jakichkolwiek
nowych szlaków komunikacyjnych, pozostawienia takiej
samej enklawy w rejonie ul. S³omczyñskiego,
c) Planowane po³¹czenie 9 KD(D) z 1 KD(Z) spowoduje pozbawienie autorów uwagi wielu miejsc parkingowych,
których w ca³ej okolicy jest tak niewiele. Zdaniem autorów uwagi jednym z warunków poprawnego zagospodarowania terenu jest zaprojektowanie odpowiedniej iloœci
miejsc postojowych, gdy tymczasem nie oferuje siê im
niczego takiego, a wrêcz przeciwnie chce siê ich pozbawiæ
dotychczasowych miejsc,
4. wniosku o zmianê przeznaczenia dzia³ek 572/21, 579 oraz czêœci terenów oznaczonych symbolem 2 MW/MN pod zieleñ,
co motywowane jest w nastêpuj¹cy sposób:
a) W planach zagospodarowania przestrzennego bardzo
ma³o miejsca przeznaczono na tereny zielone,
b) Bior¹c pod uwagê dotychczasowe rabunkowe wykorzystywanie terenu pod zabudowê, przy tak uchwalonym
planie Górka Narodowa zostanie w ca³oœci pokryta blokami i betonem,
c) W³aœcicielom terenów pod zabudowê zale¿y na ich maksymalnym wykorzystaniu pod cele budowlane, co mo¿e
spowodowaæ powstanie kolejnego szarego blokowiska,
5. wniosku o wyznaczenie dodatkowych terenów zielonych i rekreacyjnych i bezwzglêdnego wpisania ich w plany zagospodarowania przestrzennego,
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6. sprzeciwu dotycz¹cego planów zabudowania terenów widokowych po³o¿onych wzd³u¿ ul. Górka Narodowa zabudow¹, która swoj¹ wysokoœci¹ bezpowrotnie zniszczy walory krajobrazowe tego terenu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt
dróg publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Ad nr 1. Pozostawia siê w projekcie planu przebieg projektowanej drogi 11 KD(D), stanowi¹cej istotny element uk³adu komunikacji lokalnej, w tym obszarze.
Projektowana droga 11 KD(D) jest drog¹ dojazdow¹,
nie generuj¹c¹ du¿ej uci¹¿liwoœci zwi¹zanej z ruchem
samochodowym (jedynie dojazdy do zabudowy).
Linia zabudowy, wyznaczona w projekcie planu dotyczy wy³¹cznie nowej zabudowy.
Ad nr 2. Pozostawia siê w projekcie planu przebieg linii tramwaju szybkiego, stanowi¹cy istotny element podstawowego systemu komunikacji miasta. Przebieg ten
zosta³ ustalony w Studium.
Wzd³u¿ przebiegu trasy tramwaju szybkiego projekt
planu dopuszcza w (zale¿noœci od potrzeb) mo¿liwoœæ
realizacji ekranów akustycznych.
Linia zabudowy, wyznaczona w projekcie planu dotyczy wy³¹cznie nowej zabudowy.
Ad nr 3. Przebieg drogi 9 KD(D) pozostaje jako niezbêdny element komunikacji lokalnej w tym obszarze.
Projektowana droga 9 KD(D) jest drog¹ dojazdow¹,
nie generuj¹c¹ du¿ej uci¹¿liwoœci zwi¹zanej z ruchem samochodowym (jedynie dojazdy do zabudowy).
Równoczeœnie nadmienia siê, ¿e miejsca parkingowe
nale¿y zapewniæ w terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinna i jednorodzinn¹
(MW i MN).
Ad nr 4 i 5. Dzia³ki nr 572/21 i 579 pozostawia siê w terenie
wyznaczonym w projekcie planu pod zabudowê
mieszkaniow¹ pod symbolem 3 MW/MN.
Nie zmienia siê przeznaczenia terenu oznaczonego
symbolem 2 MW/MN.
W projekcie planu przewidziano wydzielone tereny
przeznaczone pod zieleñ publiczn¹ (tereny ZP, ZP/KP)
oraz nakazano w terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ zachowanie wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej w wysokoœci min. 30 % w strefie miejskiej i 70 % w strefie kszta³towania systemu
przyrodniczego.
Ad nr 6. Pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ zosta³
przeznaczony jedynie teren 2 MW, po³o¿ony na odcinku po wschodniej stronie ul. Górka Narodowa. Natomiast dla zachowania walorów krajobrazowych po zachodniej stronie ulicy dopuszcza siê jedynie zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
19. Uwaga Nr 29
dotyczy terenu oznaczonego symbolem 6 MN, przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniowa jednorodzinn¹.
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku
projektu planu symbolem 6 MN, przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ na tereny przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ o oznaczeniu MW i warunkach
okreœlonych w § 12 projektu planu, co autor uwagi uzasadnia brakiem zgodnoœci ustaleñ projektu planu z ustaleniami
Studium:
Tereny oznaczone na rysunku projektu planu jako 6 MN, w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa znajduje siê w obszarze MW tj. terenów
o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci. Studium zawiera ustalenia, zgodnie z którymi na obszarach MW ma byæ lokalizowana zabudowa mieszkaniowa
i mieszkaniowo - us³ugowa o wysokiej intensywnoœci. Intensywnoœæ zabudowy przewidywana przez Studium dla obszaru
MW ma wynosiæ w strefie przedmieœæ od 0,85 - 1,00. Tak wysoki wskaŸnik intensywnoœci zabudowy wskazuje na to, ¿e preferowan¹ na obszarze MW jest zabudowa mieszkalna wielorodzinna wraz z uzupe³niaj¹c¹ j¹ zabudow¹ us³ugow¹ - zarówno us³ug publicznych, jak i komercyjnych. Tymczasem ustalenia projektu przedmiotowego planu na obszarze oznaczonym
jako 6 MN wyznaczaj¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
o niskim stopniu intensywnoœci zabudowy, albowiem zgodnie
z zapisem § 11 ust. 2 lit. d zabudowa dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ poziomu 0,3 dla nowej zabudowy mieszkaniowej. Jest
zatem oczywiste, ¿e ustalenia projektu planu s¹ sprzeczne
z ustaleniami Studium, a co za tym idzie, uchwalenie planu
w treœci jak w przedstawionym projekcie planu stanowiæ bêdzie naruszenie przepisu art. 20 ust. 1 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Teren o symbolu 6 MN z przeznaczeniem podstawowym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jest
po³o¿ony w obszarze zaliczonym w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci".
W zwi¹zku z powy¿szym jest mo¿liwoœæ wyznaczenia w tym
obszarze enklaw innej zabudowy mieszkaniowej, np. zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywnoœci, a nawet enklaw
zieleni publicznej, sportu i rekreacji, us³ug publicznych i komercyjnych. Ponadto teren 6 MN po³o¿ony jest w strefach okreœlanych w Studium jako "strefa podmiejska" i "strefa kszta³towania systemu przyrodniczego".
W wyniku przeprowadzonych studiów i analiz, w oparciu o opracowanie ekofizjograficzne i wnioski wynikaj¹ce z prognozy oddzia³ywania na œrodowisko ustaleñ projektu planu oraz w zwi¹zku z tym, ¿e teren po³o¿ony po zachodniej stronie ulicy Górka
Narodowa posiada wysokie walory widokowe i le¿y na styku
z terenami otwartymi i w zwi¹zku z tym, ¿e zlokalizowanie enklawy, czyli terenu o nie przewa¿aj¹cej funkcji obszaru jest dopuszczalne, zosta³ w tym obszarze wyznaczony teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e wyodrêbniona w Studium kategoria terenów MW - "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci" stanowi zapis elementu ogólnej struktury przestrzennej, zdefiniowanego w stopniu
agregacji ustaleñ w³aœciwym dla specyfiki Studium. Interpretacja, ¿e wszystkie tereny w obrêbie tego elementu ogólnej
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struktury przestrzennej powinny byæ przeznaczone w planie
miejscowym pod zabudowê wysokiej intensywnoœci a nawet
w ogóle pod zabudowê jest nieuprawniona.
Studium wskazuje g³ówne funkcje dla kategorii terenów MW zabudowa mieszkalna i mieszkalno - us³ugowa o wysokiej intensywnoœci wraz z enklawami innej zabudowy, w tym jednorodzinnej oraz niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym.
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga zostaje nieuwzglêdniona.
20. Uwaga Nr 30
dotyczy dzia³ki nr 738/2, obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczony symbolem 8 MN, przeznaczonym pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 8 KD(X), przeznaczonym pod drogê
pieszo - jezdn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
protestu przeciwko wyznaczaniu planowanej drogi pieszo - jezdnej oznaczonej symbolem 8 KD(X), uzasadnionego w nastêpuj¹cy sposób:
– Autorka uwagi nadmienia, ¿e bêd¹c w³aœcicielem dzia³ki
nr 738/2 posiada dojazd do dzia³ki drog¹ 796, w zwi¹zku
z czym uwa¿a za bezpodstawne i pozbawione logiki zajêcie
fragmentu jej dzia³ki pod planowan¹ drogê 8KD(X),
– Stwierdza ona ponadto, i¿ dzia³ki le¿¹ce w obrêbie 29 Kraków Krowodrza maj¹ dostêp drogami 795, 796, 797,
– Autorka uwagi zadaje pytanie, komu ma s³u¿yæ i w jakim
celu zosta³a zaprojektowana tak kosztowna inwestycja.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo.
Radni Miasta Krakowa wnieœli poprawkê do projektu
uchwa³y, a Rada Miasta Krakowa przyjê³a j¹ i tym samym
uwzglêdni³a uwagê w czêœci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
21. Uwaga Nr 31
dotyczy dzia³ki nr 751, obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 8 MN i 9 MN, przeznaczonymi
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 8 KD(X), przeznaczonym pod drogê
pieszo - jezdn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. sprzeciwu wobec propozycji poprowadzenia nowej drogi
8 KD(X),co motywowane jest w nastêpuj¹cy sposób:
a) w/w droga ma powstaæ tylko kosztem dzia³ki wnosz¹cego uwagê, a przecie¿ nie bêdzie s³u¿yæ jako dojazd do jego dzia³ki, gdy¿ taki dojazd ju¿ istnieje,
b) skoro droga ma byæ u¿ytkowana g³ównie przez w³aœcicieli dzia³ek le¿¹cych w kierunku pó³nocnym nie mo¿na
jej prowadziæ po dzia³kach w³aœcicieli od strony po³udniowej, którzy posiadaj¹ dojazd, gdy¿ dbali by nie dokonywaæ podzia³ów geodezyjnych w taki sposób by pozbawiæ
siê dojazdu do przestrzeni publiczne,
c) sprzeciwu wobec propozycji by w rejonie 8 MN, 7 MN
zastêpowaæ istniej¹cy ju¿ grzebieniowy uk³ad drogowy,
nowym uk³adem drabinowym.
Wg autora uwagi jest to z³a koncepcja, która przyczynia
siê do wzmo¿enia ruchu samochodowego a nie jego uspo-
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kojenia w rejonie, który przeznaczony jest pod budownictwo mieszkalne.
2. wniosku o przeprowadzenie projektowanej drogi 8 KD(X) po dzia³kach le¿¹cych po pó³nocnej stronie projektowanej drogi.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 2 oraz czêœciowo w zakresie pkt 1.
Radni Miasta Krakowa wnieœli poprawkê do projektu
uchwa³y, a Rada Miasta Krakowa przyjê³a j¹ i tym samym
uwzglêdni³a uwagê w zakresie pkt 1 w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2.
Wyjaœnienie:
Ad nr 2. W wyniku uwzglêdnienia uwagi w zakresie rezygnacji
z odcinka drogi 8KD(X) - wniosek jest bezzasadny.
22. Uwaga nr 35
dotyczy dzia³ki nr 300/1, obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczn¹ cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 15 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia dzia³ki nr 300/1 z terenów
oznaczonych symbolem 1 ZO na tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o oznaczeniu MN i warunkach okreœlonych w § 11 projektu planu.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêœci nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
Uwaga uwzglêdniona dla po³udniowej czêœci dzia³ki nr 300/1
poprzez rozszerzenie terenu zabudowy. Wprowadzenie zmian
w projekcie planu wymaga jednak ponowienia uzgodnieñ i opiniowania w niezbêdnym zakresie. Od wyników tego procesu
zale¿y ostateczne uwzglêdnienie uwagi.
Pó³nocna czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym
w projekcie planu jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym
na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹ cieków wodnych.
Pó³nocna czêœæ przedmiotowej dzia³ki znajduje siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone zosta³y pod zabudowê
w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania
i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych w tej czêœci dzia³ki by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno jej po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ j¹ ze struktur¹ terenów otwartych,
ze wzglêdu na jej bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
23. Uwaga Nr 36
dotyczy dzia³ek nr 717, 718 i 720, obr. 29, które w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 9 MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 12 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹.
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[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o zawê¿enie pasa ruchu drogi projektowanej wzd³u¿
nasypu kolejowego do szerokoœci 8 metrów (6 m droga, 2 m
pas chodnika )uwzglêdniaj¹c istniej¹cy pas drogi utwardzonej,
2. wniosku by przy wydzielaniu z dzia³ek 717 i 718 pasa drogowego w rozliczeniu miêdzy w³aœcicielem dzia³ki a Gmin¹ przy³¹czyæ do dzia³ki 718 pozosta³¹, pó³nocn¹ czêœæ dzia³ki nr 720.
Autorzy uwagi nadmieniaj¹, i¿ ich zdaniem oraz zdaniem
s¹siadów koncepcja poprowadzenia drogi przy nasypie kolejowym w projektowanym zakresie jest pozbawiona sensu. Na dzieñ dzisiejszy mieszkañcy oraz w³aœciciele dzia³ek
korzystaj¹ z istniej¹cej utwardzonej drogi przy nasypie szerokoœci ok. 3 m. Autor uwagi twierdzi, i¿ przedmiotowe dzia³ki w znacznej mierze strac¹ na atrakcyjnoœci, co ju¿ na dzieñ
dzisiejszy skutkuje brakiem zainteresowania tymi terenami.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 2 oraz czêœciowo w zakresie pkt 1.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2
oraz w zakresie pkt 1 (czêœciowo).
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny
stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Pozostawia siê przebieg projektowanej drogi 12 KD(D)
jako wa¿ny element uk³adu komunikacji lokalnej. Informuje siê, ¿e szerokoœæ pasa drogowego drogi
12 KD(D) wynosi w projekcie planu 8m. Wprowadza
siê korektê linii zabudowy, co pozwoli na realizacjê
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³kach
nr 717 i 718.
Ad nr 2. Uwaga nie jest przedmiotem opracowania projektu
planu.
24. Uwaga Nr 37
dotyczy:
– po³udniowej czêœci dzia³ki nr 834 oraz dzia³ek nr 165,
774/1 obr. 29, które w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 7 KD(X), przeznaczonym pod drogê pieszo - jezdn¹,
– oznaczonym symbolem 9 MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 12 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 6 ZP, przeznaczonym pod publiczn¹
zieleñ urz¹dzon¹,
– terenu oznaczonego symbolem 12 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 7 KD(X), przeznaczonego
pod drogê pieszo - jezdn¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. protestu przeciwko planowaniu drogi 12KD(D). W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
– jej realizacja zabierze teren pod miejsca parkingowe
przy budynkach znajduj¹cych siê przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 23 e, f, g. Zgodnie z pozwoleniem na budowê,
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na podstawie którego wykonana zosta³a w/w zabudowa
zosta³a okreœlona dok³adna iloœæ miejsc parkingowych
zgodnie z prawem budowlanym. Poprowadzenie drogi
zgodnie z projektem planu zmniejszy iloœæ miejsc parkingowych poni¿ej dopuszczalnej przez w/w przepisy wartoœci oraz zabierze miejsca parkingowe niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania osiedla,
– projekt planu zosta³ wykonany na podstawie nieaktualnych podk³adów geodezyjnych, nie uwzglêdniaj¹c budynków 23e,f,g wybudowanych zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na budowê,
– wybudowanie drogi w planowanym miejscu spowoduje
tak¿e dodatkowe zwiêkszenie i tak ju¿ du¿ego i uci¹¿liwego ruchu w okolicy w/w nieruchomoœci,
– droga 10KD(D) biegn¹ca po dzia³ce 770 wraz z ul. KuŸnicy
Ko³³¹tajowskiej w wystarczaj¹cym stopniu zaspokoi potrzeby komunikacyjne, co czyni drogê 12KD(D) zbêdn¹,
2. protestu przeciwko planowaniu drogi 7KD(X), która biegnie
po terenie osób wnosz¹cych uwagê (dz. 834 i 774/1 obr. 29).
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
– projektowany przebieg drogi prowadziæ bêdzie w bezpoœredniej bliskoœci placów zabaw dzieci oraz okien w/w nieruchomoœci,
– wybudowanie obu dróg zwiêkszy ruch samochodowy, który bêdzie stanowi³ du¿¹ uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców,
– œcie¿ka ziemna, która obecnie przebiega w miejscu planowanej drogi 7KD(X) nie stanowi drogi dojazdowej do posesji, a jest jedynie wewnêtrzn¹ œcie¿k¹ spacerow¹,
3. protestu przeciwko planowanemu usuniêciu placu zabaw
umiejscowionego na dzia³ce nr 165, który jest jedynym ogólnodostêpnym placem zabaw dla dzieci w najbli¿szej okolicy.
Budowa przewidywanego wêz³a komunikacyjnego zwi¹zanego z do³¹czeniem ulicy 12KD(D) do ul. Siewnej spowoduje likwidacjê tego placu zabaw.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt
dróg publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Ad nr 1. Pozostawia siê w projekcie planu przebieg drogi 12 KD(D),
stanowi¹cej istotny element systemu komunikacji lokalnej. Miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ na terenie
przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, wykorzystuj¹c zarówno powierzchniê terenu
jak i kondygnacje podziemne budynku.
W projekcie planu uwzglêdnione zosta³y wszystkie istniej¹ce budynki, zarówno te, które s¹ naniesione
na mapie zasadniczej jak i te, które zosta³y naniesione w trakcie inwentaryzacji urbanistycznej.
Ad nr 2. Odcinek wschód - zachód drogi 7 KD(X) w zwi¹zku
z tym, ¿e stanowi istotny element uk³adu komunikacji
lokalnej pozostaje wyznaczony w projekcie planu.
Ad nr 3. Wyjaœnia siê, ¿e dzia³ka nr 165 po³o¿ona jest w projekcie planu w terenie przeznaczonym pod zieleñ publiczn¹, oznaczonym symbolem 6 ZP, w którym dopuszcza siê urz¹dzenia i powierzchnie sportu i rekreacji, a wiêc plac zabaw pozostaje zgodnie z przeznaczeniem terenu.
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25. Uwaga Nr 38
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW,
przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych, us³ug
publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa,
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie
wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 me-
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trów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich
ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby
sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko
kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów)
na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16, 16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park. Obecna
zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych
zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego
osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden
obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu
na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia
siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹
z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji (w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym
pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad nr 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest
lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku
z tym mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad nr 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem
us³ug w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne,
us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie
ze Studium w strefie miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej
o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej
wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê
(parter) pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
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Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo
- mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej
intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym,
¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie
z obszarem Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie
centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹
dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹
panoramê miasta.
Ad nr 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest
zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie
planu pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ
publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16, 16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym
w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
skwery.
26. Uwaga Nr 39
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW,
przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych, us³ug
publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszo-
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no tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze, pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich
ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów
pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. 44 park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹
z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji (w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym
pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad nr 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest
lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku
z tym mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad nr 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem
us³ug w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne,
us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie
ze Studium w strefie miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej
o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej
wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê
(parter) pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo
- mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej
intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym,
¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie
z obszarem Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie
centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹
dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹
panoramê miasta.
Ad nr 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest
zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie
planu pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ
publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Mar-
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czyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym
w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
skwery.

27. Uwaga Nr 40
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW,
przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych, us³ug
publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y
dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Mar-
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czyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje.
Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko
kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów
(bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólno dostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹
z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji (w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym
pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad nr 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad nr 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem
us³ug w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne,
us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie
ze Studium w strefie miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej
o wysokiej intensywnoœci".
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W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej
wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê
(parter) pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo
- mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej
intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym,
¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie
z obszarem Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie
centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹
dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹
panoramê miasta.
Ad nr 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest
zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie
planu pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ
publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym
w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
skwery.
28. Uwaga Nr 41
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW,
przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych, us³ug
publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
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i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y
dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje.
Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹
o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych
osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi
oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
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jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹
z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji (w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym
pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad nr 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest
lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug
i w zwi¹zku z tym mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad nr 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem
us³ug w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne,
us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie
ze Studium w strefie miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej
o wysokiej intensywnoœci". W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni
pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze).
Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter) pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo
- mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej
intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym,
¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie
z obszarem Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie
centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹
dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹
panoramê miasta.
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Ad nr 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest
zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie
planu pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ
publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza
siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
29. Uwaga Nr 42
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW,
przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych, us³ug
publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
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powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie
wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich
ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów
pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów
(bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ
publiczn¹, us³ugi oraz ogólno dostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park. Obecna
zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych
zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego
osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden
obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu
na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia
siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹
z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji (w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym
pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad nr 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest
lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku
z tym mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad nr 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem
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us³ug w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne,
us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie
ze Studium w strefie miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej
o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej
wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê
(parter) pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo - mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym
i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców
dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem Górki Narodowej Wschód
osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest
wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej
rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu
us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze
miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki
Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie
do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad nr 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest
zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie
planu pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ
publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza
siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
30. Uwaga Nr 43
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielone ci¹gi piesze wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW,
przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych, us³ug
publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. Wniosku o przeznaczenie terenu 17MN na ogólnie dostêpny
teren zielony np. park. Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych,
bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a
do kuriozalnej sytuacji gdzie na osiedlu, na którym mieszka
oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu na park publiczny jest jak
najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych
libacji alkoholowych oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
2. Sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje.
Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko
kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów
(bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólno dostêpne parkingi.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest
zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie
planu pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ
publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Ad nr 2. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem
us³ug w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne,
us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie
ze Studium w strefie miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej
o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz za-
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pewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej
wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê
(parter) pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo - mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym
i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców
dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem Górki Narodowej Wschód
osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest
wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej
rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu
us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze
miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki
Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie
do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
31. Uwaga Nr 44
dotyczy dzia³ki nr 300/1, obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczn¹ cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 15 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia dzia³ki nr 300/1, oznaczonej
w projekcie planu jako ZO na obszar zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o oznaczeniu MN.
W uzasadnieniu stwierdzono:
– dzia³ka ze wzglêdu na po³o¿enie jest odpowiednim miejscem
na dom jednorodzinny,
– zarówno ul. Górka Narodowa jak i ul. Koralowa umo¿liwiaj¹
dojazd do w/w dzia³ki,
– wydaje siê byæ nieuzasadnionym fakt pozostawienia terenów zielonych przy ul. Górka Narodowa, która ma byæ modernizowana,
– teren przedmiotowej nieruchomoœci graniczy z terenem objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Witkowickiej w Krakowie, który prawie w ca³oœci przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne.
Uwarunkowania przyrodnicze, czy krajobrazowe wystêpuj¹ce na terenie objêtym tym planem nie odbiegaj¹ od tych
wystêpuj¹cych na nieruchomoœci wnosz¹cego wniosek,
– po wschodniej stronie ul. Górka Narodowa ma powstaæ szko³a, dlatego te¿ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo dzieci lepszym
rozwi¹zaniem by³oby s¹siedztwo terenów zabudowy jednorodzinnej ni¿ terenów otwartych,
– we wczeœniejszym projekcie planu teren objêty uwag¹ znajdowa³ siê w obszarze 6MN, co zosta³o zakwestionowane
przez Wojewodê Ma³opolskiego uzasadniaj¹c swoj¹ decyzjê
niezgodnoœci¹ z ustaleniami Studium i uzna³ za konieczne rezygnacjê z zainwestowania terenów po³o¿onych po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa. W projekcie planu jednak
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istnieje wiêcej niezgodnoœci z ustaleniami Studium, a mimo to
zosta³y one zaakceptowane przez Wojewodê Ma³opolskiego.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie czêœci nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaœnienie:
Pó³nocna czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym
w projekcie planu jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym
na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹ cieków wodnych.
Pó³nocna czêœæ przedmiotowej dzia³ki znajduje siê poza granic¹
terenów, które dopuszczone zosta³y pod zabudowê w projekcie
planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tej czêœci dzia³ki by³oby
naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno jej po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ j¹ ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na jej
bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
32. Uwaga Nr 45
dotyczy terenu oznaczonego symbolem 8 KD(X), przeznaczonego pod drogê pieszo - jezdn¹,
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu dotycz¹cego przebiegu drogi 8KD(X), która jako jeszcze jedna droga równoleg³a do ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
i 12KD(D) na tak ma³ym obszarze by³aby marnotrawstwem
terenów budowlanych i pieniêdzy.
Wg opinii osoby sk³adaj¹cej uwagê dzia³ki po³o¿one miêdzy
ulic¹ KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej a planowan¹ drog¹ 12KD(D)
obs³u¿yæ mog¹ - po modernizacji - istniej¹ce drogi gruntowe
795, 796, 797, 798, 799.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo.
Radni Miasta Krakowa wnieœli poprawkê do projektu
uchwa³y, a Rada Miasta Krakowa przyjê³a j¹ i tym samym
uwzglêdni³a uwagê w czêœci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
33. Uwaga Nr 46
dotyczy terenu oznaczonego symbolem 8 KD(X), przeznaczonego pod drogê pieszo - jezdn¹,
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu dotycz¹cego przebiegu drogi 8KD(X), która jako jeszcze jedna droga równoleg³a do ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
i 12KD(D) na tak ma³ym obszarze by³aby marnotrawstwem
terenów budowlanych i pieniêdzy.
Wg opinii osoby sk³adaj¹cej uwagê dzia³ki po³o¿one miêdzy
ulic¹ KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej a planowan¹ drog¹ 12KD(D)
obs³u¿yæ mog¹ - po modernizacji - istniej¹ce drogi gruntowe
795, 796, 797, 798, 799.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê
czêœciowo.
Radni Miasta Krakowa wnieœli poprawkê do projektu
uchwa³y, a Rada Miasta Krakowa przyjê³a j¹ i tym samym
uwzglêdni³a uwagê w czêœci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
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34. Uwaga Nr 47
dotyczy terenu oznaczonego symbolem 12 KD(D), przeznaczonego pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zainstalowanie wzd³u¿ planowanej drogi 12KD(D)
oraz torów kolejowych odpowiednich ekranów dŸwiêkoszczelnych w zwi¹zku z przywróceniem ruchu towarowego na linii
Kraków- Mydlniki- Nowa Huta oraz uci¹¿liwoœci¹ planowanej
drogi 12KD(D).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Informuje siê, ¿e w projekcie planu ustalone zosta³o stosowanie wzd³u¿ planowanej drogi oraz torów kolejowych, ekranów
akustycznych w miarê potrzeb.
35. Uwaga Nr 49
dotyczy:
– dzia³ek nr 546/1, 548/1, 549/1, 550, 555, 556, 557/1, 616/3,
616/4, 616/5, obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê
w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW, przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 2 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹,
– oznaczonych symbolami 6 KD(D), 9 KD(D), przeznaczonych
pod drogi publiczne,
– drogi dojazdowe,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹,
– oznaczonych symbolami 5 KD(L), 6 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi lokalne,
– terenu oznaczonego symbolem 9 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenów oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW i 6 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP do 4 U/UP, przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW,
przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
Geo, Mieszkanie i dom sp. z o.o
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. § 3 ust. 1 pkt 14 projektu planu - zawiera definicjê elewacji
frontowej - definicja jest nieprecyzyjna i w praktyce ustalenie, która elewacja jest elewacj¹ frontow¹ bêdzie utrudnione lub niemo¿liwe, gdy¿ droga (np. wewnêtrzna) mo¿e otaczaæ budynek z dwóch lub wiêcej stron, w dodatku bêdzie
dochodzi³o do tak absurdalnych sytuacji, ¿e budynki mieszkalne ustawione w kierunku p³n.-p³d. (taki uk³ad ju¿ w wiêkszoœci wystêpuje) bêd¹ usytuowanie wzd³u¿ drogi œcian¹
szczytow¹, która wg podanej definicji bêdzie elewacja frontow¹. Spó³ka wnosi o zmiany definicji np. ¿e chodzi o d³u¿sz¹
z elewacji lub usuniêcie omawianej definicji.
2. § 6 ust.1 pkt 2b projektu planu - zakaz sytuowania na terenach przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko mo¿e byæ wymagany w zakresie miejsc parkingowych i gara¿y dla nie mniej ni¿ 300 samochodów osobowych jest sprzeczny z przeznaczeniem terenów na bu-
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downictwo mieszkaniowe wielorodzinne (dla którego z innego postanowienia projektu planu wynika koniecznoœæ zachowania stosunku miejsc parkingowych do liczby mieszkañ 1:1). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 53 Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dn. 09.11.2004 r. gara¿e lub parkingi samochodowe dla nie mniej ni¿ 300 samochodów osobowych stanowi¹ przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie
raportu oddzia³ywania. Oznacza to, ¿e inwestycja taka
nie mo¿e byæ sytuowana na obszarze objêtym planem.
Treœæ § 4 cytowanego Rozporz¹dzenia nakazuj¹ca sumowanie parametrów wskazuje na mo¿liwoœæ budowy na ca³ym obszarze objêtym planem przedsiêwziêcia (osiedla),
w którym liczba mieszkañ, a wiêc tak¿e miejsc parkingowych, nie przekroczy 300, co zapewne nie by³o intencj¹
autorów planu, gdy¿ powodowaæ bêdzie niemo¿liwoœæ zabudowy pozosta³ych terenów.
Spó³ka wnosi o wprowadzenie zapisu usuwaj¹cego powy¿sz¹ kolizjê postanowieñ projektu planu, poprzez wy³¹czenie z ustanowionego zakazu lokalizacji miejsc postojowych i gara¿y.
3. § 9 ust. 6 projektu planu - ustalono naliczenie stawki 30%
z tytu³u wzrostu wartoœci terenów po uchwaleniu planu
(renta planistyczna). Zdaniem Spó³ki to postanowienie projektu planu (w czêœci dotycz¹cej obszarów przewidzianych
w poprzednim planie pod zabudowê mieszkaniow¹) jest
ca³kowicie nieuzasadniony, krzywdz¹cy dla inwestorów
i prowadziæ bêdzie do uzyskania przez Gminê Kraków ca³kowicie nieuzasadnionych korzyœci maj¹tkowych w sposób nieetyczny i sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego oraz zasad¹ ochrony praw nabytych. Zapis wprowadzaj¹cy maksymaln¹ dopuszczon¹ przez § 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stawkê renty planistycznej uwzglêdnia jedynie partykularne maj¹tkowe interesy Gminy Kraków z ca³kowitym pominiêciem istniej¹cych okolicznoœci faktycznych i interesów inwestorów, którzy w celach zabudowy mieszkaniowej zakupili tereny objête projektem planu jeszcze przed utrat¹
mocy obowi¹zuj¹cej przez poprzednio obowi¹zuj¹cy plan.
Zapis nie uwzglêdnia nastêpuj¹cych okolicznoœci:
– wskutek wygaœniêcia poprzednio obowi¹zuj¹cego planu z przyczyn ca³kowicie niezale¿nych od inwestorów - tereny przeznaczone poprzednio na zabudowê mieszkaniow¹
o znacznej intensywnoœci nie mog³y byæ zainwestowane
bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, której uzyskanie by³o w praktyce szczególnie utrudnione;
– w skutek wieloletniego oczekiwania na uchwalenie nowego planu i niemo¿liwoœci zabudowy spowodowanej znacznymi utrudnieniami w uzyskaniu decyzji WZ inwestorzy
zmuszeni zostali do wstrzymania planowanych inwestycji
- z tego tytu³u ponieœli oni straty finansowe liczone w dziesi¹tkach, o ile nie w setkach milionów z³otych;
– w skutek uchwalenia planu w wersji zgodnej z przedstawionym projektem spadnie wartoœæ czêœci terenów
w stosunku do wartoœci poprzedniego plany (np. zabudowa MW1 - tj. o wysokiej intensywnoœci);
– wysoka stawka renty planistycznej z ekonomicznej koniecznoœci bêdzie przenoszona na nabywców finalnych
mieszkañ wybudowanych na terenach objêtych planem,
co spowoduje dodatkowy wzrost wartoœci mieszkañ,
a tym samy sprzeczne bêdzie z polityka Gminy Kraków
promowania budownictwa mieszkaniowego;
– z powy¿szych wzglêdów inwestorzy, którzy ponieœli ju¿ znaczne straty zwi¹zane z niemo¿liwoœci¹ zabudowy najprawdopodobniej zaskar¿¹ plan w przypadku jego uchwalenia;
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– w zwi¹zku z planowan¹ zabudow¹ wielomieszkaniow¹
nieruchomoœci nie bêd¹ sprzedawane jednorazowo w ca³oœci, lecz stopniowo poprzez sprzeda¿ udzia³ów zwi¹zanych z ka¿dym wybudowanym lokalem mieszkalnym ka¿da sprzeda¿ powodowaæ bêdzie odrêbne postêpowanie administracyjne, w którym, wobec maksymalnej
stawki op³at inwestorzy, którzy ponieœli ju¿ znaczne straty zwi¹zane z niemo¿liwoœci¹ zabudowy, odwo³ywaæ siê
bêd¹ od ka¿dej z decyzji, co spowodowaæ mo¿e zablokowanie pracy organów odwo³awczych.
Maj¹c na uwadze powy¿sze Spó³ka wnosi o rezygnacjê
z ustalania renty planistycznej dla obszarów, na których
w poprzednio obowi¹zuj¹cym planie dopuszczalna by³a zabudowa mieszkaniowe lub ustalenie jej w symbolicznej wysokoœci 1-2%.
5. § 12 pkt 3 1) b) projektu planu - okreœlono maksymaln¹
wysokoœæ budynków do 18m, co przy konfiguracji terenu
praktycznie sprowadza siê do zabudowy 5 kondygnacyjnej dla ca³ego obszaru MW. Zak³adaj¹c przeciêtn¹ wysokoœæ kondygnacji na ok. 3 mb oraz definicjê wysokoœci budynku (mierzon¹ od poziomu terenu przy najni¿szym wejœciu do budynku), przy uwzglêdnieniu spadku terenu powoduje ograniczenie wysokoœci zabudowy.
Spó³ka wnosi o dopuszczenie wy¿szej zabudowy - do wysokoœci 20 m - w czêœci p³n. terenów 2 MW, 3 MW i 6 MW,
co bêdzie nawi¹zaniem do istniej¹cej obecnie zabudowy
(w szczególnoœci p³n. czêœci 6MW i konfiguracji terenu).
6. § 12 ust. 3 pkt 1) ppkt f) projektu planu - nakazuje lokalizacjê gara¿y wy³¹cznie w kondygnacjach podziemnych budynków wielorodzinnych. Wy³¹cza to mo¿liwoœæ umieszczenia gara¿y w parterach co jest uzasadnione ekonomicznie, korzystne, zw³aszcza przy wykorzystaniu spadkowej
konfiguracji terenu, a tak¿e konieczne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.
Generalnie problem gara¿y w omawianym obszarze wymaga ponownego przeanalizowania. W § 35 pkt 2) projektu planu ustala siê m.in. wskaŸnik iloœci miejsc parkingowych dla funkcji mieszkaniowej na nie mniejszy ni¿ 1:1.
Zestawienie tych dwóch warunków spowoduje, i¿ inwestorzy zmuszeni bêd¹ do lokowania podziemnych gara¿y
poza obszarem budynku, co powa¿nie podniesie koszty wykonania gara¿u, tym samym jego cenê sprzeda¿y, albo jak czyni¹ to niektórzy inwestorzy - doprowadzi do sztucznego zani¿enia iloœci miejsc parkingowych. Efekt takiego
zakazu lokowania miejsc parkingowych w parterach budynków bêdzie odwrotny od oczekiwanego, a miejsca postojowe wybudowane w gara¿ach podziemnych nie bêd¹
w pe³ni wykorzystywane, co w konsekwencji doprowadzi
do parkowania pojazdów na drogach, trawnikach itp. wszelkich mo¿liwych miejscach.
Stan taki mo¿na aktualnie obserwowaæ na terenie zrealizowanych zespo³ów mieszkaniowych na Górce Narodowej, gdzie spe³niono warunek stosunku mieszkañ do miejsc
postojowych (przynajmniej w przypadku inwestycji Spó³ek Grupy Developerskiej GEO), lecz koszty budowy podziemnych parkingów by³y tak wysokie, ¿e spowodowa³o
to znaczn¹ cenê miejsc postojowych w gara¿ach podziemnych przekraczaj¹cych mo¿liwoœci nabywcze w³aœciciel
mieszkañ (inwestycje na terenie Górka Narodowa nie nale¿¹ do ekskluzywnych lokalizacji). Obecnie po up³ywie
ponad trzech lat od zakoñczenia budynku liczba sprzedanych miejsc w podziemnym gara¿u nie przekracza 20%.
Koniecznoœæ dopuszczenia sytuowania gara¿y w parterach
budynków wynika tak¿e ze znacz¹co rosn¹cej liczby pojazdów zasilanych gazem LPG. Gaz ten, w przypadku nie-
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szczelnoœci instalacji jako ciê¿szy od powietrza - zalega
w najni¿szym miejscu gara¿u tworz¹c silnie wybuchow¹
warstwê. Dlatego te¿ pojazdy zasilane LPG nie powinny
byæ parkowane w gara¿ach poni¿ej poziomu terenu. W przypadku braku mo¿liwoœci nabycia przez w³aœcicieli samochodów zasilanych LPG gara¿y usytuowanych w parterach
egzekwowanie zakazu parkowania w gara¿ach podziemnych przez zarz¹dców budynków bêdzie praktycznie niemo¿liwe do realizacji, co mo¿e doprowadziæ do zagro¿enia
¿ycia, zdrowia i bezpieczeñstwa mienia, w tym bezpieczeñstwa konstrukcji budynków wielomieszkaniowych.
Spó³ka wnosi zatem o dopuszczenie budowy gara¿y tak¿e
w parterach budynków.
7. § 12 ust. 3 pkt 2) ppkt d) projektu planu - okreœla wskaŸnik
intensywnoœci na poziomie maksymalnym 0,3. To niski
wskaŸnik jak dla zabudowy wielorodzinnej. Przy ustalaniu
wskaŸnika pominiêto, ¿e tereny na Górce Narodowej stanowi¹ tereny "taniego budownictwa mieszkaniowego",
a sprzedawane tutaj mieszkania osi¹gaj¹ niskie, jak na Kraków ceny umo¿liwiaj¹c w ten sposób nabycie mieszkañ
tak¿e osobom nie dysponuj¹cymi znacznymi zasobami finansowymi. Jednak¿e realizacja takiego budownictwa
wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na poziom kosztów
i poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ wykorzystywania gruntów
ze z wiêksz¹ intensywnoœci¹.
Okreœlenie wskaŸnika intensywnoœci na proponowanym
w planie poziomie spowoduje wzrost cen mieszkañ, co jest
sprzeczne z zasad¹ promowania przez Gminê budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
Spó³ka wnioskuje o zwiêkszenie wskaŸnika do poziomu 0,45.
8. § 18 ust. 1 projektu planu - okreœla tereny o symbolu U/UP/
MW. Zwraca uwagê zapis w pkt 3 zezwalaj¹cy na umieszczenie w tym obszarze budynków mieszkaniowych o wysokoœci do 30 m (!), który zdaje siê byæ niczym nieuzasadniony, sprzeczny z zasad¹ równego traktowania w³aœcicieli nieruchomoœci, a ponadto sprzeczny z ³adem przestrzennym.
Dopuszczenie powstania istotnej dominanty ponad okreœlon¹ w pozosta³ych obszarach planu maksymaln¹ wysokoœæ budynków 18 m i to w obszarze po³o¿onym na znacznym wywy¿szeniu terenu dodatkowo zbli¿onym do granic
miasta nie powinno byæ uznane za dopuszczalne.
Spó³ka wnosi o ustalenie wysokoœci dopuszczalnej zabudowy identycznie jak dla terenów s¹siaduj¹cych z uwzglêdnieniem konfiguracji terenu zasad urbanistycznych i zasady równego traktowania wszystkich podmiotów.
9. przebiegu drogi 1 KD (Z)(dawna rozbudowa ul. Banacha)
b) skrzy¿owanie drogi 1KD(Z) z ul. Siewn¹ zaplanowano
nad potokiem Bibiczanka, co spowoduje szereg problemów technicznych i uzgodnieniowych.
Spó³ka wnosi o korektê rozwi¹zania.
10. przebiegu drogi 9KD (D) w czêœci p³n.-p³d. W obecnej propozycji w/w droga jest:
a) kolizyjna do planów inwestycyjnych Spó³ki na terenie
enkl. D (jeden z budynków),
b) znajduje siê na terenach o znacz¹cej ró¿nicy wysokoœci, ju¿ zagospodarowanych (mur oporowy przy istniej¹cym budynku) i jej realizacja napotka na liczne przeszkody techniczne i ekonomiczne Spó³ka wnosi o zmianê uk³adu komunikacyjnego w tym rejonie (wg za³¹czonej mapki).
11. drogi 8KD (D) w czêœci p³n-p³d
Przebieg tej drogi zosta³ zakoñczony przy dzia³ce nr 545/3,
pomimo, ¿e w terenie istnieje obecnie droga przecinaj¹ca
obszar 6MW, a do po³¹czenia tej drogi z wykazan¹ na planie projektowan¹ ul. Banacha brakuje jedynie oko³o 40 m.
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Nie jest niczym uzasadnione ignorowanie faktu istnienia
drogi i istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego i wprowadzanie zapisów uniemo¿liwiaj¹cych po³¹czenie drogi
8KD(D) z ul. Banacha, po jej rozbudowie.
Spó³ka uwa¿a za celowe i konieczne usankcjonowanie faktu istnienia drogi, a ponadto wnosi o przed³u¿enie jej przebiegu a¿ do ul. Banacha w przebiegu oznaczonym w projekcie planu.
12. drogi (bez symbolu - przez dzia³ki 616/3, 616/4,616/5)
Droga ta jest w ocenie Spó³ki ca³kowicie zbêdna. Jest reliktem starego planu, który nie zosta³ uwzglêdniony w stworzonej zabudowie i w stworzonym uk³adzie komunikacyjnym. Utrzymanie drogi wg propozycji z planu dodatkowo
zawê¿a dzia³ki przyleg³e do niej (strefa ok. 7-8 m).
Zdaniem Spó³ki nale¿y j¹ zast¹piæ droga oznaczon¹ jako 8KD(D) czêœæ p³n.-p³d. po jej przed³u¿eniu do ul. Banacha (jak w/w pkt 3).
13. obszaru zajêtego w planie pod drogi.
Obszar ten (wraz z liniami rozgraniczaj¹cymi, które ograniczaj¹ zabudowê) zosta³ poszerzony w stosunku do poprzedniego planu. Tzn. pas dla drogi 1KD(Z) wzrós³ z 20 m szer.
do 38 m szer. (fragmentem nawet do 70 m szer.). To zbyt
du¿e marnotrawstwo terenu nara¿aj¹ce w³aœcicieli terenu na wymierne starty finansowe.
W zwi¹zku z powy¿szym Spó³ka wnosi o zmniejszenie
tego obszaru do szerokoœci 25 m, a ponadto o zamieszczenie w planie zapisów zezwalaj¹cych na lokalizacjê
w strefie wyznaczonej przez linie rozgraniczaj¹ce dróg
wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9b, 11, 12, 13 i czêœciowo w zakresie pkt 10.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9b, 11, 12, 13 oraz w zakresie pkt 10 (czêœciowo).
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Zapisy dotycz¹ce definicji elewacji frontowej odnosz¹ siê jedynie do zabudowy jednorodzinnej. W przypadkach domów jednorodzinnych wolnostoj¹cych
na ogó³ nie wystêpuje elewacja szczytowa, a je¿eli
ju¿ wyst¹pi, to mo¿na j¹ uznaæ za elewacjê frontow¹,
w przypadku takiego usytuowania budynku w stosunku do drogi.
Ad nr 2. Zapis § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b tekstu planu pozostaje
bez zmian. Nale¿y odpowiednio lokalizowaæ parkingi tak, aby miejsca parkingowe nie przekroczy³y
300 stanowisk na wspólnym parkingu (zlokalizowaæ
kilka parkingów lub czêœæ na kondygnacjach podziemnych). Ponadto ustalenia planu przewiduj¹ realizacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych
o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 50 m oraz wysokoœci
nie wiêkszej ni¿ 18 m, dla których nie bêdzie wymagana wielkoœæ parkingów powy¿ej 300 stanowisk.
Wymagania projektu planu dotycz¹ poszczególnych
budynków a nie osiedla i w³aœnie intencj¹ ustaleñ
planu jest, aby tak du¿e parkingi nie powstawa³y
na obszarze objêtym planem.
Ad nr 3. Pozostawia siê ustalenia naliczania op³aty z tytu³u
wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie w wysokoœci 30 %. Wysokoœæ op³aty
planistycznej jest zgodna z przyjêtymi w tym zakresie zasadami stosowanymi na obszarze miasta.
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Ad nr 5. Maksymalna wysokoœæ budynków mieszkalnych wielorodzinnych wynosi 18 m, co sprowadza siê do zabudowy 5 - kondygnacyjnej (w tym mo¿liwoœæ lokalizacji
na parterze budynku kondygnacji us³ugowych). Jest
to œwiadomym ustaleniem planu.
Ad nr 6. Ustalenia planu nakazuj¹ lokalizacjê gara¿y wy³¹cznie na kondygnacjach podziemnych budynków,
nie dopuszcza siê lokalizacji w parterach.
Zwraca siê równoczeœnie uwagê, ¿e w terenach MW
ustala siê realizacjê na kondygnacjach podziemnych
jedynie gara¿y a nie miejsc postojowych (parkingów). Dla gara¿y podziemnych iloœæ miejsc jest ustalana wg potrzeb.
Ad nr 7. Projekt planu nie okreœla wskaŸnika intensywnoœci
zabudowy - okreœla wskaŸnik powierzchni zabudowanej i wysokoœci budynku.
Ad nr 8. Na obszarze objêtym planem prognozuje siê liczbê
mieszkañców o wielkoœci do 12 tysiêcy (wliczaj¹c
w to obszar "Górki Narodowej wschód", który jest
i bêdzie powi¹zany przestrzennie w zakresie komunikacji, us³ug i rekreacji - liczba mieszkañców osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy).
Dla takiej iloœci mieszkañców wymagane jest (nale¿y) wyznaczyæ tereny, które stanowiæ bêd¹ centrum
us³ugowe obszaru, w tym obiekty o charakterze ponadlokalnym).
W tym celu wyznaczono tereny us³ug i mieszkalnictwa, na których dopuszcza siê zabudowê do wysokoœci
30,0 m oraz wyznacza siê powierzchniê pod centralny
plac miejski otoczony zabudow¹ us³ugow¹. Ca³oœæ
w powi¹zaniu z centrum komunikacyjnym. Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent
przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu
którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad nr 9b. Przebieg pasa drogowego drogi 1 KD(Z) na odcinku
skrzy¿owania z ulic¹ Siewn¹ pozostaje zgodnie z projektem planu jako drogi zbiorczej wymagaj¹cej spe³nienia parametru dla tej klasy drogi, natomiast skrzy¿owanie z ulic¹ Siewn¹ pozostaje zgodnie z jej przebiegiem w stanie istniej¹cym.
Ad nr 10. Wprowadza siê korektê przebiegu pasa drogi 9 KD(D)
w jej pó³nocnym odcinku.
Ad nr 11. Przebieg drogi 8 KD(D) zosta³ zakoñczony przy dzia³ce 545/3 w zwi¹zku z tym, ¿e teren 6 MW jest obs³u¿ony odcinkiem pó³nocno - po³udniowym drogi
6 KD(L), natomiast przebieg istniej¹cej drogi w terenie 6 MW nie jest wyznaczony jako droga publiczna
i pozostaje funkcjonuj¹c jako droga wewnêtrzna.
Ad nr 12. droga przebiegaj¹ca przez dzia³ki 616/3, 616/4, 616/
5 obs³uguje tereny 6 MW i 4 MW i posiada symbol
6 KD(L) i jest wa¿nym elementem uk³adu komunikacji lokalnej wi¹¿¹c odcinkiem drogi klasy lokalnej
ulicê tej samej klasy, tj. ulicê KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej z ulic¹ Banacha.
Ad nr 13. Pas drogi 1 KD(Z) na wiêkszoœci swojego przebiegu
jest wyznaczony o szerokoœci 20 m, z wyj¹tkiem krótkiego odcinka na ³uku (przy styku z tras¹ tramwaju
szybkiego), który w najszerszym przekroju wynosi
40 m a wynika to z wymagañ technicznych przy pokonaniu terenu o du¿ym spadku, w zwi¹zku z czym
niezbêdne s¹ powierzchnie na pomieszczenie odpowiednich skarp i rozwi¹zañ technicznych.
Nie przewiduje siê miejsc postojowych wzd³u¿ wydzielonych pasów drogowych.
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36. Uwaga Nr 50
dotyczy:
– dzia³ek nr 546/1, 548/1, 549/1, 550, 555, 556, 557/1, 616/3,
616/4, 616/5, obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê
w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW, przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 2 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹,
– oznaczonych symbolami 6 KD(D), 9 KD(D), przeznaczonych
pod drogi publiczne
– drogi dojazdowe,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹,
– oznaczonych symbolami 5 KD(L), 6 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi lokalne,
– terenu oznaczonego symbolem 9 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenów oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW i 6 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP do 4 U/UP, przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW,
przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
Geo Developer Sp. z o.o
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. § 3 ust. 1 pkt 14 projektu planu - zawiera definicjê elewacji
frontowej - definicja jest nieprecyzyjna i w praktyce ustalenie, która elewacja jest elewacj¹ frontow¹ bêdzie utrudnione lub niemo¿liwe, gdy¿ droga (np. wewnêtrzna) mo¿e otaczaæ budynek z dwóch lub wiêcej stron, w dodatku bêdzie
dochodzi³o do tak absurdalnych sytuacji, ¿e budynki mieszkalne ustawione w kierunku p³n.-p³d. (taki uk³ad ju¿ w wiêkszoœci wystêpuje) bêd¹ usytuowanie wzd³u¿ drogi œcian¹
szczytow¹, która wg podanej definicji bêdzie elewacja frontow¹. Spó³ka wnosi o zmiany definicji np. ¿e chodzi o d³u¿sz¹
z elewacji lub usuniêcie omawianej definicji.
2. § 6 ust. 1 pkt 2b projektu planu - zakaz sytuowania na terenach przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko mo¿e byæ wymagany w zakresie miejsc
parkingowych i gara¿y dla nie mniej ni¿ 300 samochodów
osobowych jest sprzeczny z przeznaczeniem terenów
na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (dla którego z innego postanowienia projektu planu wynika koniecznoœæ zachowania stosunku miejsc parkingowych do liczby
mieszkañ 1:1). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 53 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 r. gara¿e lub parkingi samochodowe dla nie mniej ni¿ 300 samochodów osobowych
stanowi¹ przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na œrodowisko, dla których mo¿e byæ wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania. Oznacza to, ¿e inwestycja
taka nie mo¿e byæ sytuowana na obszarze objêtym planem.Treœæ § 4 cytowanego Rozporz¹dzenia nakazuj¹ca sumowanie parametrów wskazuje na mo¿liwoœæ budowy
na ca³ym obszarze objêtym planem przedsiêwziêcia (osiedla), w którym liczba mieszkañ, a wiêc tak¿e miejsc parkingowych, nie przekroczy 300, co zapewne nie by³o intencj¹
autorów planu, gdy¿ powodowaæ bêdzie niemo¿liwoœæ zabudowy pozosta³ych terenów.
Spó³ka wnosi o wprowadzenie zapisu usuwaj¹cego powy¿sz¹
kolizjê postanowieñ projektu planu, poprzez wy³¹czenie z ustanowionego zakazu lokalizacji miejsc postojowych i gara¿y.
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3. § 9 ust. 6 projektu planu - ustalono naliczenie stawki 30%
z tytu³u wzrostu wartoœci terenów po uchwaleniu planu
(renta planistyczna). Zdaniem Spó³ki to postanowienie projektu planu (w czêœci dotycz¹cej obszarów przewidzianych
w poprzednim planie pod zabudowê mieszkaniow¹) jest
ca³kowicie nieuzasadniony, krzywdz¹cy dla inwestorów
i prowadziæ bêdzie do uzyskania przez Gminê Kraków ca³kowicie nieuzasadnionych korzyœci maj¹tkowych w sposób nieetyczny i sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego oraz zasad¹ ochrony praw nabytych. Zapis wprowadzaj¹cy maksymaln¹ dopuszczon¹ przez § 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stawkê renty planistycznej uwzglêdnia jedynie partykularne maj¹tkowe interesy Gminy Kraków z ca³kowitym pominiêciem istniej¹cych okolicznoœci faktycznych i interesów inwestorów, którzy w celach zabudowy mieszkaniowej zakupili tereny objête projektem planu jeszcze przed utrat¹
mocy obowi¹zuj¹cej przez poprzednio obowi¹zuj¹cy plan.
Zapis nie uwzglêdnia nastêpuj¹cych okolicznoœci:
– wskutek wygaœniêcia poprzednio obowi¹zuj¹cego planu z przyczyn ca³kowicie niezale¿nych od inwestorów - tereny przeznaczone poprzednio na zabudowê mieszkaniow¹
o znacznej intensywnoœci nie mog³y byæ zainwestowane
bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, której uzyskanie by³o w praktyce szczególnie utrudnione;
– w skutek wieloletniego oczekiwania na uchwalenie nowego planu i niemo¿liwoœci zabudowy spowodowanej znacznymi utrudnieniami w uzyskaniu decyzji WZ inwestorzy
zmuszeni zostali do wstrzymania planowanych inwestycji
- z tego tytu³u ponieœli oni straty finansowe liczone w dziesi¹tkach, o ile nie w setkach milionów z³otych;
– w skutek uchwalenia planu w wersji zgodnej z przedstawionym projektem spadnie wartoœæ czêœci terenów
w stosunku do wartoœci poprzedniego plany (np. zabudowa MW1 - tj. o wysokiej intensywnoœci);
– wysoka stawka renty planistycznej z ekonomicznej koniecznoœci bêdzie przenoszona na nabywców finalnych
mieszkañ wybudowanych na terenach objêtych planem,
co spowoduje dodatkowy wzrost wartoœci mieszkañ,
a tym samy sprzeczne bêdzie z polityka Gminy Kraków
promowania budownictwa mieszkaniowego;
– z powy¿szych wzglêdów inwestorzy, którzy ponieœli
ju¿ znaczne straty zwi¹zane z niemo¿liwoœci¹ zabudowy
najprawdopodobniej zaskar¿¹ plan w przypadku jego
uchwalenia,
– w zwi¹zku z planowan¹ zabudow¹ wielomieszkaniow¹
nieruchomoœci nie bêd¹ sprzedawane jednorazowo w ca³oœci, lecz stopniowo poprzez sprzeda¿ udzia³ów zwi¹zanych z ka¿dym wybudowanym lokalem mieszkalnym ka¿da sprzeda¿ powodowaæ bêdzie odrêbne postêpowanie administracyjne, w którym, wobec maksymalnej
stawki op³at inwestorzy, którzy ponieœli ju¿ znaczne straty zwi¹zane z niemo¿liwoœci¹ zabudowy, odwo³ywaæ siê
bêd¹ od ka¿dej z decyzji, co spowodowaæ mo¿e zablokowanie pracy organów odwo³awczych;
Maj¹c na uwadze powy¿sze Spó³ka wnosi o rezygnacjê
z ustalania renty planistycznej dla obszarów, na których
w poprzednio obowi¹zuj¹cym planie dopuszczalna by³a zabudowa mieszkaniowe lub ustalenie jej w symbolicznej wysokoœci 1-2%.
5. § 12 pkt 3 1) b) projektu planu - okreœlono maksymaln¹
wysokoœæ budynków do 18 m, co przy konfiguracji terenu
praktycznie sprowadza siê do zabudowy 5 kondygnacyjnej dla ca³ego obszaru MW. Zak³adaj¹c przeciêtn¹ wysokoœæ kondygnacji na ok. 3 mb oraz definicjê wysokoœci bu-
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dynku (mierzon¹ od poziomu terenu przy najni¿szym wejœciu do budynku), przy uwzglêdnieniu spadku terenu powoduje ograniczenie wysokoœci zabudowy.
Spó³ka wnosi o dopuszczenie wy¿szej zabudowy - do wysokoœci 20 m - w czêœci p³n. terenów 2 MW, 3 MW i 6 MW,
co bêdzie nawi¹zaniem do istniej¹cej obecnie zabudowy
(w szczególnoœci p³n. czêœci 6MW i konfiguracji terenu).
6. § 12 ust. 3 pkt 1) ppkt f) projektu planu - nakazuje lokalizacjê gara¿y wy³¹cznie w kondygnacjach podziemnych budynków wielorodzinnych. Wy³¹cza to mo¿liwoœæ umieszczenia gara¿y w parterach co jest uzasadnione ekonomicznie, korzystne, zw³aszcza przy wykorzystaniu spadkowej
konfiguracji terenu, a tak¿e konieczne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.
Generalnie problem gara¿y w omawianym obszarze wymaga ponownego przeanalizowania. W § 35 pkt 2) projektu planu ustala siê m.in. wskaŸnik iloœci miejsc parkingowych dla funkcji mieszkaniowej na nie mniejszy ni¿ 1:1.
Zestawienie tych dwóch warunków spowoduje, i¿ inwestorzy zmuszeni bêd¹ do lokowania podziemnych gara¿y
poza obszarem budynku, co powa¿nie podniesie koszty wykonania gara¿u, tym samym jego cenê sprzeda¿y albo jak czyni¹ to niektórzy inwestorzy - doprowadzi do sztucznego zani¿enia iloœci miejsc parkingowych. Efekt takiego
zakazu lokowania miejsc parkingowych w parterach budynków bêdzie odwrotny od oczekiwanego, a miejsca postojowe wybudowane w gara¿ach podziemnych nie bêd¹
w pe³ni wykorzystywane, co w konsekwencji doprowadzi
do parkowania pojazdów na drogach, trawnikach itp. wszelkich mo¿liwych miejscach.
Stan taki mo¿na aktualnie obserwowaæ na terenie zrealizowanych zespo³ów mieszkaniowych na Górce Narodowej, gdzie spe³niono warunek stosunku mieszkañ do miejsc
postojowych (przynajmniej w przypadku inwestycji Spó³ek Grupy Developerskiej GEO), lecz koszty budowy podziemnych parkingów by³y tak wysokie, ¿e spowodowa³o
to znaczn¹ cenê miejsc postojowych w gara¿ach podziemnych przekraczaj¹cych mo¿liwoœci nabywcze w³aœciciel
mieszkañ (inwestycje na terenie Górka Narodowa nie nale¿¹ do ekskluzywnych lokalizacji). Obecnie po up³ywie
ponad trzech lat od zakoñczenia budynku liczba sprzedanych miejsc w podziemnym gara¿u nie przekracza 20%.
Koniecznoœæ dopuszczenia sytuowania gara¿y w parterach
budynków wynika tak¿e ze znacz¹co rosn¹cej liczby pojazdów zasilanych gazem LPG. Gaz ten, w przypadku nieszczelnoœci instalacji jako ciê¿szy od powietrza - zalega
w najni¿szym miejscu gara¿u tworz¹c silnie wybuchow¹
warstwê. Dlatego te¿ pojazdy zasilane LPG nie powinny
byæ parkowane w gara¿ach poni¿ej poziomu terenu. W przypadku braku mo¿liwoœci nabycia przez w³aœcicieli samochodów zasilanych LPG gara¿y usytuowanych w parterach
egzekwowanie zakazu parkowania w gara¿ach podziemnych przez zarz¹dców budynków bêdzie praktycznie niemo¿liwe do realizacji, co mo¿e doprowadziæ do zagro¿enia
¿ycia, zdrowia i bezpieczeñstwa mienia, w tym bezpieczeñstwa konstrukcji budynków wielomieszkaniowych.
Spó³ka wnosi zatem o dopuszczenie budowy gara¿y tak¿e
w parterach budynków.
7. § 12 ust. 3 pkt 2) ppkt d) projektu planu - okreœla wskaŸnik
intensywnoœci na poziomie maksymalnym 0,3. To niski
wskaŸnik jak dla zabudowy wielorodzinnej. Przy ustalaniu
wskaŸnika pominiêto, ¿e tereny na Górce Narodowej stanowi¹ tereny "taniego budownictwa mieszkaniowego",
a sprzedawane tutaj mieszkania osi¹gaj¹ niskie, jak na Kraków ceny umo¿liwiaj¹c w ten sposób nabycie mieszkañ
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tak¿e osobom nie dysponuj¹cymi znacznymi zasobami finansowymi. Jednak¿e realizacja takiego budownictwa
wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na poziom kosztów
i poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ wykorzystywania gruntów
ze z wiêksz¹ intensywnoœci¹.
Okreœlenie wskaŸnika intensywnoœci na proponowanym
w planie poziomie spowoduje wzrost cen mieszkañ, co jest
sprzeczne z zasad¹ promowania przez Gminê budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
Spó³ka wnioskuje o zwiêkszenie wskaŸnika do poziomu 0,45.
8. § 18 ust. 1 projektu planu - okreœla tereny o symbolu U/UP/
MW. Zwraca uwagê zapis w pkt 3 zezwalaj¹cy na umieszczenie w tym obszarze budynków mieszkaniowych o wysokoœci do 30 m (!), który zdaje siê byæ niczym nieuzasadniony, sprzeczny z zasad¹ równego traktowania w³aœcicieli nieruchomoœci, a ponadto sprzeczny z ³adem przestrzennym.
Dopuszczenie powstania istotnej dominanty ponad okreœlon¹ w pozosta³ych obszarach planu maksymaln¹ wysokoœæ budynków 18 m i to w obszarze po³o¿onym na znacznym wywy¿szeniu terenu dodatkowo zbli¿onym do granic
miasta nie powinno byæ uznane za dopuszczalne.
Spó³ka wnosi o ustalenie wysokoœci dopuszczalnej zabudowy identycznie jak dla terenów s¹siaduj¹cych z uwzglêdnieniem konfiguracji terenu zasad urbanistycznych i zasady równego traktowania wszystkich podmiotów.
9. przebiegu drogi 1 KD (Z)(dawna rozbudowa ul. Banacha).
a) skrzy¿owanie drogi 1KD(Z) z ul. Siewn¹ zaplanowano
nad potokiem Bibiczanka, co spowoduje szereg problemów technicznych i uzgodnieniowych.
Spó³ka wnosi o korektê rozwi¹zania.
10. przebiegu drogi 9KD (D) w czêœci p³n.-p³d. W obecnej propozycji w/w droga jest:
a) kolizyjna do planów inwestycyjnych Spó³ki na terenie
enkl. D (jeden z budynków),
b) znajduje siê na terenach o znacz¹cej ró¿nicy wysokoœci,
ju¿ zagospodarowanych (mur oporowy przy istniej¹cym
budynku) i jej realizacja napotka na liczne przeszkody
techniczne i ekonomiczne.
Spó³ka wnosi o zmianê uk³adu komunikacyjnego w tym
rejonie (wg za³¹czonej mapki).
11. drogi 8KD (D) w czêœci p³n-p³d
Przebieg tej drogi zosta³ zakoñczony przy dzia³ce nr 545/3,
pomimo, ¿e w terenie istnieje obecnie droga przecinaj¹ca
obszar 6MW, a do po³¹czenia tej drogi z wykazan¹ na planie projektowan¹ ul. Banacha brakuje jedynie oko³o 40 m.
Nie jest niczym uzasadnione ignorowanie faktu istnienia
drogi i istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego i wprowadzanie zapisów uniemo¿liwiaj¹cych po³¹czenie drogi
8KD(D) z ul. Banacha, po jej rozbudowie.
Spó³ka uwa¿a za celowe i konieczne usankcjonowanie faktu istnienia drogi, a ponadto wnosi o przed³u¿enie jej przebiegu a¿ do ul. Banacha w przebiegu oznaczonym w projekcie planu.
12. drogi (bez symbolu - przez dzia³ki 616/3, 616/4,616/5)
Droga ta jest w ocenie Spó³ki ca³kowicie zbêdna. Jest reliktem starego planu, który nie zosta³ uwzglêdniony w stworzonej zabudowie i w stworzonym uk³adzie komunikacyjnym. Utrzymanie drogi wg propozycji z planu dodatkowo
zawê¿a dzia³ki przyleg³e do niej (strefa ok. 7-8 m).
Zdaniem Spó³ki nale¿y j¹ zast¹piæ droga oznaczon¹ jako 8KD(D) czêœæ p³n.-p³d. po jej przed³u¿eniu do ul. Banacha (jak w/w pkt 3).
13. obszaru zajêtego w planie pod drogi.
Obszar ten (wraz z liniami rozgraniczaj¹cymi, które ograniczaj¹ zabudowê) zosta³ poszerzony w stosunku do poprzed-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 34

— 827 —

niego planu. Tzn. pas dla drogi 1KD(Z) wzrós³ z 20 m szer.
do 38 m szer. (fragmentem nawet do 70 m szer.). To zbyt
du¿e marnotrawstwo terenu nara¿aj¹ce w³aœcicieli terenu na wymierne starty finansowe.
W zwi¹zku z powy¿szym Spó³ka wnosi o zmniejszenie tego
obszaru do szerokoœci 25 m, a ponadto o zamieszczenie
w planie zapisów zezwalaj¹cych na lokalizacjê w strefie
wyznaczonej przez linie rozgraniczaj¹ce dróg wydzielonych
miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9b, 11, 12, 13 i czêœciowo w zakresie pkt 10.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9b, 11, 12, 13 oraz w zakresie pkt 10 (czêœciowo).
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Zapisy dotycz¹ce definicji elewacji frontowej odnosz¹
siê jedynie do zabudowy jednorodzinnej. W przypadkach domów jednorodzinnych wolnostoj¹cych na ogó³
nie wystêpuje elewacja szczytowa, a je¿eli ju¿ wyst¹pi
to mo¿na j¹ uznaæ za elewacjê frontow¹, w przypadku
takiego usytuowania budynku w stosunku do drogi.
Ad nr 2. Zapis § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b tekstu planu pozostaje
bez zmian. Nale¿y odpowiednio lokalizowaæ parkingi tak, aby miejsca parkingowe nie przekroczy³y
300 stanowisk na wspólnym parkingu (zlokalizowaæ
kilka parkingów lub czêœæ na kondygnacjach podziemnych). Ponadto ustalenia planu przewiduj¹ realizacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych
o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ 50 m oraz wysokoœci nie
wiêkszej ni¿ 18 m, dla których nie bêdzie wymagana
wielkoœæ parkingów powy¿ej 300 stanowisk. Wymagania projektu planu dotycz¹ poszczególnych budynków a nie osiedla i w³aœnie intencj¹ ustaleñ planu
jest, aby tak du¿e parkingi nie powstawa³y na obszarze objêtym planem.
Ad nr 3. Pozostawia siê ustalenia naliczania op³aty z tytu³u
wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie w wysokoœci 30 %. Wysokoœæ op³aty
planistycznej jest zgodna z przyjêtymi w tym zakresie zasadami stosowanymi na obszarze miasta.
Ad nr 5. Maksymalna wysokoœæ budynków mieszkalnych wielorodzinnych wynosi 18 m, co sprowadza siê do zabudowy 5 - kondygnacyjnej (w tym mo¿liwoœæ lokalizacji
na parterze budynku kondygnacji us³ugowych). Jest
to œwiadomym ustaleniem planu.
Ad nr 6. Ustalenia planu nakazuj¹ lokalizacjê gara¿y wy³¹cznie na kondygnacjach podziemnych budynków,
nie dopuszcza siê lokalizacji w parterach.
Zwraca siê równoczeœnie uwagê, ¿e w terenach MW
ustala siê realizacjê na kondygnacjach podziemnych
jedynie gara¿y a nie miejsc postojowych (parkingów). Dla gara¿y podziemnych iloœæ miejsc jest ustalana wg potrzeb.
Ad nr 7. Projekt planu nie okreœla wskaŸnika intensywnoœci
zabudowy - okreœla wskaŸnik powierzchni zabudowanej i wysokoœci budynku.
Ad nr 8. Na obszarze objêtym planem prognozuje siê liczbê
mieszkañców o wielkoœci do 12 tysiêcy (wliczaj¹c
w to obszar "Górki Narodowej wschód", który jest
i bêdzie powi¹zany przestrzennie w zakresie komunikacji, us³ug i rekreacji - liczba mieszkañców osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy).
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Dla takiej iloœci mieszkañców wymagane jest (nale¿y) wyznaczyæ tereny, które stanowiæ bêd¹ centrum
us³ugowe obszaru, w tym obiekty o charakterze ponadlokalnym).
W tym celu wyznaczono tereny us³ug i mieszkalnictwa, na których dopuszcza siê zabudowê do wysokoœci 30,0 m oraz wyznacza siê powierzchniê pod centralny plac miejski otoczony zabudow¹ us³ugow¹.
Ca³oœæ w powi¹zaniu z centrum komunikacyjnym.
Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta),
po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad nr 9b. Przebieg pasa drogowego drogi 1 KD(Z) na odcinku
skrzy¿owania z ulic¹ Siewn¹ pozostaje zgodnie z projektem planu jako drogi zbiorczej wymagaj¹cej spe³nienia parametru dla tej klasy drogi, natomiast skrzy¿owanie z ulic¹ Siewn¹ pozostaje zgodnie z jej przebiegiem w stanie istniej¹cym.
Ad nr 10. Wprowadza siê korektê przebiegu pasa drogi 9 KD(D)
w jej pó³nocnym odcinku.
Ad nr 11. Przebieg drogi 8 KD(D) zosta³ zakoñczony przy dzia³ce 545/3 w zwi¹zku z tym, ¿e teren 6 MW jest obs³u¿ony odcinkiem pó³nocno - po³udniowym drogi
6 KD(L), natomiast przebieg istniej¹cej drogi w terenie 6 MW nie jest wyznaczony jako droga publiczna
i pozostaje funkcjonuj¹c jako droga wewnêtrzna.
Ad nr 12. droga przebiegaj¹ca przez dzia³ki 616/3, 616/4, 616/5
obs³uguje tereny 6 MW i 4 MW i posiada symbol
6 KD(L) i jest wa¿nym elementem uk³adu komunikacji lokalnej wi¹¿¹c odcinkiem drogi klasy lokalnej ulicê tej samej klasy, tj. ulicê KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
z ulic¹ Banacha.
Ad nr 13. Pas drogi 1 KD(Z) na wiêkszoœci swojego przebiegu
jest wyznaczony o szerokoœci 20 m, z wyj¹tkiem krótkiego odcinka na ³uku (przy styku z tras¹ tramwaju
szybkiego), który w najszerszym przekroju wynosi
40 m a wynika to z wymagañ technicznych przy pokonaniu terenu o du¿ym spadku, w zwi¹zku z czym
niezbêdne s¹ powierzchnie na pomieszczenie odpowiednich skarp i rozwi¹zañ technicznych.
Nie przewiduje siê miejsc postojowych wzd³u¿ wydzielonych pasów drogowych.
37. Uwaga Nr 51
dotyczy dzia³ki nr 399, obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonego symbolami 1 MW, przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonego symbolem 1 KD(Z), przeznaczonego pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonego symbolem 1 KD(T), przeznaczonego pod trasê
tramwaju szybkiego,
– oznaczonego symbolem 2 ZP/KP, przeznaczonego pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– oznaczonego symbolem 4 U/UP/MW, przeznaczonego
pod zabudowê us³ug komercyjnych, us³ug publicznych
oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
odrzucenia wniosku p.n. "budowa dwóch budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z poddaszami u¿ytkowymi i gara-
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¿ami na czêœci dzia³ki" z powodu nie spe³nienia wymogów
stworzonego planu zagospodarowania. Osoba sk³adaj¹ca
uwagê wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy i motywuje j¹
nastêpuj¹co:
– wg Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa o kategoriach terenów
o zró¿nicowanych kierunkach zagospodarowania strefa MW
oznacza "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci". W dokumencie jest wiêc mowa o "przewa¿aj¹cej" a nie "wy³¹cznej" funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci. Oznacza to mo¿liwoœæ budownictwa równie¿ jednorodzinnego;
– pkt 2 studium (myœlnik trzeci), str. 138 mówi, i¿ nale¿y "dostosowaæ wielkoœæ programu i form zabudowy do lokalnych
warunków (charakteru zabudowy, iloœci mieszkañców, uk³adu przestrzennego)";
– na str. 138 i 139 studium w pkt. 3 (myœlnik drugi) napisano: "w sytuacjach uzupe³nienia istniej¹cej zabudowy pojedynczymi obiektami nale¿y zachowaæ lokalny gabaryt budynków, oraz zasady kompozycji urbanistycznej, a tak¿e
bilans terenu zapewniaj¹cy realizacje funkcji towarzysz¹cych na poziomie przyjêtych standardów". W zwi¹zku z powy¿szym i faktem, i¿ na dzia³ce nr 339 znajduje siê budynek nr 22, a dzia³ka ta s¹siaduje z dzia³k¹ nr 347 do 351,
na których równie¿ znajduje siê zabudowa jednorodzinna
o gabarytach nie przekraczaj¹cych dwóch kondygnacji,
w pe³ni uzasadniony jest mój wniosek, aby przynajmniej
we wschodniej czêœci dzia³ki nr 399 umo¿liwiæ wprowadzenie równie¿ zabudowy jednorodzinnej i co za tym idzie
pozwoliæ osobie sk³adaj¹ce uwagê na budowê dwóch domków jednorodzinnych;
– Proponowane rozwi¹zanie nie jest sprzeczne z ustaleniami
warunków zagospodarowania przestrzennego i nie koliduje
z planami dotycz¹cymi rozwoju komunikacyjnego oraz szybkiego tramwaju.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 399 po³o¿ona jest w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê us³ugow¹ komercyjn¹, us³ug publicznych i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z wykluczeniem nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W projekcie planu pozostawia siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, natomiast wyklucza siê lokalizacje nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W Studium dzia³ka po³o¿ona jest w obszarze wyodrêbnionych
kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny
o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci zabudowy oraz w strefie miejskiej".
W projekcie planu ten obszar przeznaczony jest pod lokalizacjê
centrum us³ugowo - mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym
i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
38. Uwaga Nr 52
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP/MW do 6 U/UP/
MW, przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych,
us³ug publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP do 4 U/UP, przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych.
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[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
– opinii, i¿ plan jest wadliwy, gdy¿ jego za³o¿enia doprowadzaj¹ do zniszczenia panoramy Krakowa od strony pó³nocnej i degradacji jego estetycznych i przyrodniczych walorów,
szczególnie chybiony jest pomys³ lokalizacji budownictwa wysokiego pomiêdzy ul. 29 Listopada, a projektowan¹ lini¹
tramwajow¹. Bêdzie to kontynuacja fatalnej zabudowy domami wybudowanymi na wschód od ul. 29 Listopada i kamiennej pustyni w rejonie ul. Marczyñskiego, S³omczyñskiego, i KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
– opinii, i¿ poprzez lokalizacjê wysokiej zabudowy nast¹pi zahamowanie naturalnej wentylacji œródmieœcia Krakowa, gdy¿ zahamowane zostan¹ naturalne pr¹dy powietrza przenosz¹ce
czyste powietrze z jeszcze zielonych wzgórz w rejonie nie objêtym w/w planem zagospodarowania przestrzennego,
– opinii, i¿ plan nie uwzglêdnia tarasowej konfiguracji terenu
i d¹¿y do jego zniszczenia w³aœnie poprzez zaplanowanie wy³¹cznie wysokiego budownictwa,
– opinii, i¿ jedynym s³usznym rozwi¹zaniem bêdzie zaplanowanie budownictwa typu willowego 1-2 rodzinnego, przynajmniej na obszarze pomiêdzy lini¹ projektowanego tramwaju, a ul. 29 Listopada, co zapewni ochronê panoramy miasta od strony pó³nocnej i spowoduje, ¿e wjazd do miasta
Krakowa bêdzie reprezentacyjny godny Krakowa - Centrum
Kultury Europejskiej.
– opinii, ¿e je¿eli nie zostan¹ uwzglêdnione te uwagi to plan
nale¿y odrzuciæ w ca³oœci, gdy¿ widaæ wyraŸny wp³yw deweloperów na jego konstrukcjê i mo¿e to doprowadziæ
do nieodwracalnego zniszczenia walorów przyrodniczych, estetycznych i historycznych Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Na obszarze objêtym projektem planu wyznaczono tereny
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ zgodnie z zapisami
Studium, tj. w obszarze zaliczonym do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci
oraz w strefie miejskiej". Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do wysokoœci 18 m (mo¿e byæ ni¿sza) przy ustalonym w projekcie planu limicie d³ugoœci budynków oraz wskaŸnikach powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej nie zamknie mo¿liwoœci przewietrzania miasta (szczególnie centrum
Krakowa) oraz ekspozycji widokowej na panoramê Krakowa.
Ekspozycjê widokow¹ zawsze uzyskuje siê na pewnych odcinkach tras oraz punktach widokowych i takie zosta³y wyznaczone w projekcie planu. Nie jest mo¿liwe a nawet nie jest wskazane by z ka¿dego punktu du¿ego obszaru o zainwestowaniu
miejskim by³ mo¿liwy widok we wszystkich kierunkach. Wyznaczony jest w projekcie planu centrum, w sk³ad którego
wchodz¹ tereny 1 U/UP/MW, 2 U/UP/MW, 3 U/UP/MW, 4 U/UP/
MW, 5 U/UP/MW, 6 U/UP/MW oraz 1 U/UP, 2 U/UP, 3 U/UP, 4 U/UP
przeznaczony jest pod lokalizacjê centrum us³ugowo - mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci
zabudowy (z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem Górki Narodowej Wschód osi¹gnie
18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni
o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³u-
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gowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama
miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
39. Uwaga Nr 53
dotyczy dzia³ek nr 399, 352, 545/3, obr. 29, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 1 ZP/KP, 2 ZP/KP, 5 ZP/KP, 7 ZP/KP,
przeznaczonymi pod wydzielonych ci¹gów pieszych
wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– oznaczonym symbolem 2 U/UP, przeznaczonym pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych,
– oznaczonych symbolami 1 KD(X) i 5 KD(X), przeznaczonym
pod drogi pieszo - jezdne,
– oznaczonym symbolem 1 PL, przeznaczonym pod przestrzeñ
publiczn¹ - plac miejski,
– oznaczonych symbolami 1 KD(D), 6 KD(D), 8 KD(D), 11 KD(D),
przeznaczonych pod drogi publiczne - drogi dojazdowe,
– oznaczonych symbolami 2 U/UP/MW, 4 U/UP/MW, 5 U/
UP/MW, przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych, us³ug publicznych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 5 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê lokaln¹,
– oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW, przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 3 ZP, przeznaczonym pod publiczn¹
zieleñ urz¹dzon¹,
– oznaczonym pod symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê tramwaju szybkiego.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
2. Wniosku o zaplanowanie na dzia³ce nr 399, budownictwa
jedno i dwurodzinnego.
3. Wniosku o zaplanowanie na dzia³ce nr 352, w 1 czêœci od strony po³udniowej budownictwa jedno i dwu rodzinnego,
a na pozosta³ej czêœci terenów zieleni.
4. Wniosku o zaplanowanie po³¹czenia ul. Marczyñskiego poprzez dzia³kê nr 545/3 (mapa w za³¹czeniu) z przeciwleg³¹
ulic¹, a na pozosta³ej czêœci tej dzia³ki od strony wschodniej
zaplanowanie parkingu dla samochodów.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 2, 3, 4.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2, 3, 4.
Wyjaœnienie:
Ad nr 2 i 3. Dzia³ki nr 399 i 352 po³o¿one s¹ w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê us³ugow¹
komercyjn¹, us³ug publicznych i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z wykluczeniem nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W projekcie planu
pozostawia siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinna, natomiast wyklucza siê lokalizacje nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W Studium dzia³ki po³o¿one s¹ w obszarze wyodrêbnionych
kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako
"tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci zabudowy oraz w strefie miejskiej".
W projekcie planu ten obszar przeznaczony jest pod lo-
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kalizacjê centrum us³ugowo - mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
Ad nr 4. W projekcie planu przeznacza siê teren 7 ZP/KP pod ci¹gi
piesze, zieleñ i powierzchnie sportu i rekreacji oraz teren 3 ZP pod zieleñ publiczn¹, natomiast po³¹czenie
komunikacyjne ulicy Marczyñskiego z uk³adem komunikacji lokalnej odbywa siê wg projektu planu ulic¹
S³omczyñskiego i dalej drog¹ 11 KD(D) do drogi
1 KD(Z). Zgodnie z ustaleniami planu miejsca parkingowe nale¿y lokalizowaæ w terenach przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, zarówno
na terenie, jak i na kondygnacjach podziemnych.
40. Uwaga Nr 54
dotyczy dzia³ki nr 614 obr. 29, która w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 3 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec projektowanej trasy szybkiego tramwaju
i drogi dla samochodów w granicy dzia³ki nr 614 obr. 29 - po³o¿onej w Krakowie przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 32.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
– usytuowanie w/w linii przed oknami budynku zamieszkanego przez osobê wnosz¹ca uwagê spowoduje wysokie natê¿enie ha³asu i wydzielanie spalin przeje¿d¿aj¹cych samochodów. Nast¹pi równie¿ oddzia³ywanie pola elektroenergetycznego od tramwajowej trakcji elektrycznej,
– budowa w/w linii przy u¿yciu ciê¿kiego sprzêtu przy budynku
mieszkalnym spowoduje drgania, wibracje i pêkanie œcian.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi
niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 11 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 11 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
11 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 34

— 830 —

41. Uwaga Nr 55
dotyczy dzia³ek 578, 577, 575, 579 obr. 29, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 3 MW/MN i 5 MW/MN, przeznaczonymi pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 11 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego,
– oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec projektowanej trasy szybkiego tramwaju
przechodz¹cej przez teren dzia³ek osoby wnosz¹cej uwagê.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
– nieruchomoœæ sk³adaj¹ca siê z dzia³ek nr 578, 577, 575, 579
stanowi najwiêkszy area³ prywatny(1 ha). Teren zabudowany jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudowaniami gospodarczymi, jak równie¿ wiêksza czeœæ terenu stanowi zieleñ o ró¿nym charakterze o wysokich walorach przyrodniczych. Zachowa³y siê tam lêgowiska dzikich
zwierz¹t i ptaków. Rozciêcie tego terenu tras¹ komunikacyjn¹ szybkiego tramwaju i pasem ruchu samochodowego
spowoduje degradacjê tego terenu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 11 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 11 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
11 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
42. Uwaga Nr 56
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
Wspólnota Mieszkaniowa "GALICJA" w Krakowie
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców

Poz. 179

najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) w bezpoœredniej okolicy tj. na po³udnie od ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej nie wystêpuj¹ problemy komunikacyjne wymagaj¹ce usytuowania dodatkowych pasów drogowych. Dojazd do dzia³ek nie s¹siaduj¹cych z w/w ulic¹ zapewniono
za pomoc¹ drogi lokalnej wydzielonej ju¿ z terenu bêd¹cej
we w³adaniu cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej,
i) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
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z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi
niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
43. Uwaga Nr 57
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,

Poz. 179

e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany.
Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi
niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
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44. Uwaga Nr 58
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi
niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
45. Uwaga Nr 59
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspól-
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noty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego
spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego
przez cz³onków Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy
wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo sprzyja fakt,
ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany.
Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi
niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, Se projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowa-
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ne poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
46. Uwaga Nr 60
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propa-
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gacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi
niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
47. Uwaga Nr 61
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglê-
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dem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi
niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 34

— 835 —

Poz. 179

lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).

kacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.

48. Uwaga Nr 62
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komuni-

Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
49. Uwaga Nr 63
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
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a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
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Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
50. Uwaga Nr 64
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje
koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci,
z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej
oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych
w okolicy obszar zieleni z cennym drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onkówWspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
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g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo
istotny i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
51. Uwaga Nr 65
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.

Poz. 179

[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
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uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo
istotny i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).

e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.

52. Uwaga Nr 66
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,

Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo
istotny i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje
prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy
drogi 1 KD(G).
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53. Uwaga Nr 67
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.

Poz. 179

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo
istotny i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
54. Uwaga Nr 68
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
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c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.

Poz. 179

Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
55. Uwaga Nr 69
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
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h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania na
œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji
ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo sprzyja
fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie i nie jest
zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
56. Uwaga Nr 70
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudo-
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wy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo
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istotny i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
57. Uwaga Nr 71
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
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g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo
istotny i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
58. Uwaga Nr 72
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
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uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
59. Uwaga Nr 73
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
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e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo
istotny i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa. W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi 10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie
planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy
tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi
1 KD(G).
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60. Uwaga Nr 74
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce
kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany
przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa. W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej
i drogi 10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
61. Uwaga Nr 75
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du-
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¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce
kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany
przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa. W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej
i drogi 10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
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na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).

mnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.

62. Uwaga Nr 76
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspo-

Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
63. Uwaga Nr 77
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglê-
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dem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kon-
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tynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
64. Uwaga Nr 78
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniej-
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szym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje
prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy
drogi 1 KD(G).
65. Uwaga Nr 79
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
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a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
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Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
66. Uwaga Nr 80
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje
koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci,
z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej
oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych
w okolicy obszar zieleni z cennym drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onkówWspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
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g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje
prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy
drogi 1 KD(G).
67. Uwaga Nr 81
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
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[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
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uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce
kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez
MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa. W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
68. Uwaga Nr 82
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
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e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo
istotny i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje
prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy
drogi 1 KD(G).
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69. Uwaga Nr 83
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce
kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany
przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa. W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej
i drogi 10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje
prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy
drogi 1 KD(G).
70. Uwaga Nr 84
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
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c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
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Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje
prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy
drogi 1 KD(G).

h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.

71. Uwaga Nr 85
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,

Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje
prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy
drogi 1 KD(G).
72. Uwaga Nr 86
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja li-
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nii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
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i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej. Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny
dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg publicznych,
z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast
w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci
realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).
73. Uwaga Nr 87
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem,
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty,
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego
spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez
cz³onków Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji,
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
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charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji,
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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– oznaczonym symbolem 7 KD(X), przeznaczonym pod drogê pieszo - jezdn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. Sprzeciwu wobec planowanego pasa drogowego 10KD(D)
i trasy tramwaju 2KD(T) biegn¹cych po dzia³ce nr 801/1
i dzia³ce 825 obr. 29. Proponuje siê w zamian przebieg linii
tramwaju wzd³u¿ nasypu (od strony po³udniowej nasypu
gdzie dominuj¹ tereny us³ugowe i magazynowe) a¿ do 29 Listopada, a nastêpnie wzd³u¿ tej ulicy w kierunku pó³nocnym. Rozwi¹zanie to pozwoli korzystaæ z tramwaju obu czêœciom Górki Narodowej (wschód i zachód), koncentracja
ha³asu w jednym miejscu (ulica ta bêdzie stanowiæ najwiêksze Ÿród³o ha³asu a "ukrycie tramwaju" za nasypem ziemnym powoduje naturaln¹ os³onê przed ha³asem.
2. Sprzeciwu wobec nadaniu ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej charakteru g³ównej drogi w tym rejonie i wniosku o nadanie jej
charakteru uliczki bocznej (dojazd g³ównie do zabudowy jednorodzinnej usytuowanej wzd³u¿ ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej)
takiego, jaki posiada³a ona do niedawna. Na w/w ulicy powy¿ej numeru 17 g³ówn¹ zabudowê stanowi¹ domki jednorodzinne i szeregowe. Obecne w³¹czenie tej ulicy do 29 Listopada powoduje, ¿e ca³y ruch samochodowy z ulic na pó³noc od KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej pod¹¿a w kierunku zachodnim do ulicy Natansona, potem w kierunku po³udniowym
ul. Mackiewicza do ulicy Opolskiej. Przed budow¹ œwiate³
na skrzy¿owaniu KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej z 29 Listopada ruch
rozk³ada³ siê równomiernie na kierunki wschód-zachód. Teraz te proporcje zosta³y zak³ócone i ca³y ruch samochodowy "robi objazd" dooko³a KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, aby dojechaæ do ul. Opolskiej i 29 Listopada. Ulica ta powinna mieæ
charakter ulicy spokojnej, bezpiecznej dla ruchu rowerowego i pieszego. Obecna konstrukcja drogi (w¹ski chodnik,
brak naturalnych elementów ograniczaj¹cych prêdkoœæ)
oraz ogromny i stale rosn¹cy ruch samochodowy czyni¹ tê
drogê bardzo niebezpieczn¹ i uci¹¿liw¹.
3. Sprzeciwu wobec planowanej drogi 7KD(X) biegn¹cej
po dzia³ce 801/1 i 801/2 obr. 29. Dojazd do posesji jest ustawiony i "wciskanie" drogi pomiêdzy blisko siebie ustawione
bloki zak³uci jedyne spokojne miejsce wokó³ naszego bloku.
4. Braku w projekcie wyznaczonych œcie¿ek rowerowych.
Ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej posiada bardzo w¹ski chodnik,
ulica Natansona w ogóle nie posiada pasa dla ruchu pieszego, a s¹ to podstawowe trasy komunikacyjne w okolicy w kierunku u. Mackiewicza. Bardzo potrzebna by³aby œcie¿ka rowerowa. Na terenach zaznaczonych na propozycji planu jako drogi nie ma wrysowanych ¿adnych œcie¿ek rowerowych
w kierunkach wschód-zachód.

Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo
istotny i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce
lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta
Miasta Krakowa.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu. Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, które s¹ zlokalizowane poza obszarem objêtym planem a analiza obejmuje prognozê oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, trasy linii kolejowej, jak i trasy drogi 1 KD(G).

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

74. Uwaga Nr 88
dotyczy:
– dzia³ek nr 825, 801/1, 801/2, obr. 29, które w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– o oznaczonym symbolem 6 KD(L), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹,
– oznaczonym symbolem 10 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 2 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego,

Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest
w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym (w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej
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(zieleñ izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej
pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Ad nr 2. Informuje siê, ¿e ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej jest wyznaczona w projekcie planu jako droga 6 KD(L) - droga lokalna. Podstawowymi drogami uk³adu s¹:
1. droga zbiorcza 1 KD(Z),
2. ul. Banacha - droga lokalna 5 KD(L),
3. ul. Górka Narodowa - droga lokalna 2 KD(L).
Równoczeœnie zaznacza siê, ¿e dla odci¹¿enia ruchu
w ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej wyznacza siê w projekcie planu drogê dojazdow¹ 12 KD(D). Wyznaczony
w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem ruszt dróg
publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych.
Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu
zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Ad nr 3. Odcinek wschód - zachód drogi 7 KD(X) w zwi¹zku z tym,
¿e stanowi istotny element uk³adu komunikacji lokalnej pozostaje wyznaczony w projekcie planu.
Ad nr 4. Informuje siê, ¿e wyznacza siê w projekcie planu przebieg tras rowerowych wed³ug Studium systemu podstawowych tras rowerowych w Krakowie. Ponadto
na ca³ym obszarze objêtym planem dopuszcza siê lokalizacjê tras rowerowych w pasach drogowych dróg
KD(G), KD(Z), KD(L) oraz KD(D).
75. Uwaga Nr 90
dotyczy:
– dzia³ek nr 166/71, 166/72, 166/74 (na rys. fragment
dz. nr 166/70), obr. 29, które w projekcie planu znajduje siê
w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZP(n)/U/MN, przeznaczonym
pod zieleñ urz¹dzon¹ niepubliczn¹, us³ugi komercyjne i zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ - zespó³ parkowodworski wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego
Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie,
– oznaczonym symbolem 2 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej
oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 14 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 7 KD(L), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– terenów oznaczonych symbolami 13 MN do 16 MN, przeznaczonych pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
W³aœciciele dzia³ek po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym 30 w jednostce ewidencyjnej i b. dz. adm. Krowodrza
w Krakowie w rejonie ulic Siewnej i Górnickiego: [...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o zapewnienie komunikacji do obszarów 13 MN,
14 MN, 15 MN, 16 MN od ulicy Siewnej poprzez zaprojektowanie drogi publicznej - drogi dojazdowej KD(D) po istniej¹cej wydzielonej geodezyjnie dzia³ce gruntu nr 166/71 o powierzchni 0,1474 ha od strony ulicy Siewnej, a dalej po³¹czenie jej z projektowan¹ w planie drog¹ po wydzielonej geodezyjnie dzia³ce nr 166/68, nastêpnie czêœci¹ dzia³ki nr 194
oraz przez dzia³kê nr 191/2 w kierunku ulicy Górnickiego.
Po zapoznaniu siê osób sk³adaj¹cych uwagê z projektem
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ustaleñ planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du w dniach
od 8.05.2006 r. do 5.06.2006 r. stwierdzono, ¿e nie zosta³a
zaznaczona na mapie planu i przedstawiona jako droga, faktycznie wykonywana komunikacja do naszych nieruchomoœci poprzez wymienion¹ dzia³kê nr 166/71 urz¹dzon¹ z nawierzchni¹ asfaltow¹, natomiast obs³uga komunikacyjna
terenów pod planowane inwestycje odbywa³aby siê drog¹
publiczn¹ drog¹ dojazdow¹ o symbolu 14 KD(D). Projekt przewiduje inwestycjê drogow¹ w postaci drogi publicznej - drogi dojazdowej o symbolu 14 KD(D) zajmuj¹cej powierzchniê
-0,48 ha. Trasa tej projektowanej drogi przebiega³aby
przez dzia³ki gruntu bêd¹ce aktualnie we wspó³w³asnoœci
drogami wewnêtrznymi w sektorze ogródków tj. nr 166/58
(wspó³w³asnoœæ 47 osób fizycznych), w czêœci przez 166/59
(wspó³w³asnoœæ 100 osób fizycznych) oraz przez 167/55
(wspó³w³asnoœæ 53 osób fizycznych), jak równie¿ czêœci¹
dzia³ek bêd¹cych w wy³¹cznym posiadaniu osób sk³adaj¹cych uwagê i stanowi¹cych ogródki pracownicze nr 166/26 166/3 5, 167/25 - 167/42, 166/6, 166/7, 169 i czêœci¹ dzia³ki
nr 172/1 przyleg³ej do budynku mieszkalnego 28. Pozosta³y
obszar tej drogi przebiega³by przez dzia³kê 166/68, czêœci¹
dzia³ki nr 194 i przez dzia³kê nr 191/2 a¿ do ulicy Górnickiego.
Projektowane rozwi¹zanie komunikacyjne obs³uguj¹ce planowane w tym obszarze inwestycje budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o symbolach 13 MN, 14MN, 15MN,
16MN zak³ada koniecznoœæ wykupu gruntów przez Gminê Kraków po uprzednim podziale geodezyjnym oraz inne nak³ady
finansowe zwi¹zane z urz¹dzeniem tej komunikacji publicznej. Jest to projekt niekorzystny dla osób sk³adaj¹cych uwagê, a jako diametralnie ró¿ny od istniej¹cego uk³adu drogowego trwaj¹cego od kilkudziesiêciu lat niepotrzebnie zak³ada
wydatkowanie œrodków finansowych publicznych kosztem
w³aœcicieli ogródków dzia³kowych. Dokonuj¹c bilansu powierzchni terenu przeznaczonego pod planowan¹ drogê
14 KD(D) w odniesieniu do istniej¹cego stanu komunikacyjnego nale¿y stwierdziæ, ¿e ok. 0,30 ha gruntu pochodz¹cego
w/w nieruchomoœci by³oby przedmiotem pozyskania
przez Gminê pod potrzeby urz¹dzenia projektowanej drogi
14 KD(D), zamiast wykorzystania do celów komunikacyjnych
dzia³ki nr 166/71 o powierzchni 0,1474 ha w dodatku urz¹dzonej o nawierzchni asfaltowej i bez potrzeby wyk³adania na jej
pozyskanie œrodków finansowych. Zak³adany cel nowego
kszta³tu rozwi¹zañ komunikacyjnych w tym terenie mo¿e byæ
procesem d³ugotrwa³ym, chocia¿by z uwagi na znaczn¹ iloœæ
w³aœcicieli dzia³ek, którzy nie wyra¿aj¹ zgody na dobrowolne
odst¹pienie swych terenów na przysz³y cel publiczny, a zatem za³o¿yæ trzeba wszczêcie kosztownych procesów wyw³aszczeniowych. Sytuacja taka spowoduje przed³u¿enie realizacji inwestycji celu publicznego. Zamiast tego aktualnie
istnieje bardzo klarowny i prosty uk³ad komunikacyjny, który
mo¿na zachowaæ poprzez nieodp³atne przejêcie dzia³ek gruntu nr 166/71 i 166/68 od Skarbu Pañstwa przez Gminê Kraków i prawne oprzyrz¹dowanie tego rozwi¹zania. Nale¿y przy
tym podaæ, ¿e obydwie dzia³ki gruntu pokryte s¹ nawierzchni¹ asfaltow¹, a zatem jako urz¹dzone ju¿ nie wymagaj¹ dodatkowych nak³adów. W tej sprawie pozytywn¹ opiniê wyda³
ju¿ Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
oraz zarz¹dca takiej drogi. W taki sposób by³by mo¿liwy dostêp do naszych nieruchomoœci zarówno od ulicy Siewnej,
jak i od ulicy Górnickiego przez dzia³ki gruntu nr 166/71, 166/
68, czêœci¹ dzia³ki nr 194, a tak¿e przez dzia³kê nr 191/2 stanowi¹c¹ ju¿ w³asnoœæ Gminy Kraków. Tym sposobem osi¹ga
siê wszystkie zamierzone cele bez wiêkszych nak³adów finansowych koniecznych przy realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê,
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¿e znacz¹ca wiêkszoœæ w³aœcicieli dzia³ek nie zgadza siê z za³o¿eniami takiego projektu planu w tym wzglêdzie.
Nie bez znaczenia jest tu okolicznoœæ, ¿e projekt planu zak³ada przejêcie znacznej czêœci terenu pod komunikacjê i tym
samym ograniczenie powierzchni, która mog³aby byæ przeznaczona pod zabudowê mieszkaniow¹. W zwi¹zku z tym nowe
rozwi¹zanie niew¹tpliwie tym samym ograniczy mo¿liwoœci
w³aœcicieli dzia³ek w tym znaczeniu, ¿e uniemo¿liwi im realizacjê planów zabudowy dzia³ek, chocia¿by z uwagi na zbyt
ma³¹ powierzchniê ich dzia³ek.
Nale¿y przy tym podaæ, ¿e w tej kwestii na etapie sk³adania
wniosków do planu zosta³ z³o¿ony wniosek zbiorowy
przez 50 w³aœcicieli dzia³ek gruntu w tym obszarze oraz wnioski indywidualne, w których to wnioskach miêdzy innymi
wnoszono o "przeznaczenie niezabudowanych dzia³ek gruntu o numerach ewidencyjnych 166/71 o powierzchni
0,1474 ha, 166/68 0 obszarze 0,1297 ha i 191/2 o powierzchni 0,0811 ha po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym 30 w jednostce ewidencyjnej Krowodrza w Krakowie w rejonie ulic.
Siewnej i Górnickiego na cele drogi publicznej ³¹cz¹cej ulicê
Siewn¹ z ulic¹ Górnickiego, nadaj¹c jej status drogi gminnej". Wnioski te mia³y czyniæ zadoœæ - po ich uwzglêdnieniu zapewnieniu komunikacji do naszych nieruchomoœci.
2. protestu dotycz¹cego przeznaczenia w planie terenów s¹siednich dla naszych nieruchomoœci, tj. dzia³ek gruntu nr 166/
72 i 166/74 stanowi¹cych zespó³ parkowodworski. Projekt
planu wyznacza na obszarze wymienionych dzia³ek gruntu
166/72 i 166/74 zespó³ parkowo - dworski o symbolu 1 ZP(n)/
U/MN na powierzchni 3,24 ha z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zieleñ parkow¹ niepubliczn¹ oraz funkcjê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ zlokalizowan¹ w istniej¹cym
budynku dworu i us³ug komercyjnych w istniej¹cych budynkach podworskich. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê
lokalizacjê nowych budynków. Skoro jednak wed³ug § 6 ust. 1
pkt 1 ppkt g projektu Uchwa³y Rady Miasta Krakowa w zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu ustala siê "uwzglêdnienie w projekcie zagospodarowania dzia³ki
lub terenu i objêcie ochron¹ przy lokalizacji inwestycji budowlanej cennych istniej¹cych drzew i zadrzewieñ", to nale¿a³oby wydzieliæ z obszaru 1 ZP(n)/U/MN teren poroœniêty
naturaln¹ zieleni¹ w postaci starodrzewu parkowego
na dzia³ce 166/72 i w³aœnie dla tego obszaru zaprojektowaæ
odrêbn¹ funkcjê zieleni parkowej ZP bez prawa zabudowy.
W ten to sposób bêdzie zachowana w³aœciwa ochrona terenów zielonych w dodatku podlegaj¹cych ochronie z punktu
widzenia Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków. Wprawdzie w § 19 ust 3 pkt 1 ppkt a projektu uchwa³y Rady Miasta
Krakowa zamieszczono zapis nakazuj¹cy ochronê istniej¹cych obiektów, parku, wartoœciowych drzew oraz ca³ej przestrzeni parkowo-dworskiej, lecz nie wprowadzono zakazu
zabudowy na terenie parku. Ustalenia zamieszczone w § 19
projektu uchwa³y nie s¹ wiêc w tej kwestii precyzyjne. Nadto, je¿eli dla s¹siednich obszarów niezabudowanych, nie
poroœniêtych drzewostanem i nie objêtych rejestrem zabytków, a projektowanych w planie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ o symbolu 16 MN wprowadza siê nakaz zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki budowlanej wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej nie
mniejszej ni¿ 70%, to tym bardziej obszar pokryty naturaln¹
istniej¹c¹ zieleni¹ na dzia³ce 166/72 nale¿a³oby szczególnie
wyró¿niæ przewiduj¹c dla niego odrêbn¹ funkcjê z zachowan¹ zieleni¹ parkow¹ ZP. Z tych te¿ wzglêdów wnoszona
uwaga jest zasadna i przedmiotowa.
3. protestu dotycz¹cego ustalenia stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomo-
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œci w zwi¹zku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o symbolu 13MN,14MN,15MN,16MN.
W § 9 ust. 6 projektu uchwa³y Rady Miasta Krakowa zosta³a
zamieszczona informacja o ustaleniu stawki procentowej
w wysokoœci 30% s³u¿¹cej naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu
miejscowego dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie, w tym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o symbolu 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN. W tym przypadku - odnosz¹c siê do uregulowañ art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) - stawka ta jest stawk¹ maksymaln¹ i krzywdz¹c¹
dla w³aœcicieli gruntów po³o¿onych w projektowanych obszarach pod zainwestowanie, w tym pod budownictwo
mieszkaniowe. Nadto stanowi czynnik destabilizuj¹cy i hamuj¹cy rozwój rynku nieruchomoœci w tym rejonie, który
posiada wszelkie walory pod zainwestowanie w zakresie
budownictwa mieszkaniowego. Inwestorzy z trudem bêd¹
mogli pozyskiwaæ grunty pod inwestycje mieszkaniowe
od w³aœcicieli, na których bêdzie "ci¹¿y³" obowi¹zek uiszczania tak wysokich op³at z tytu³u wzrostu wartoœci ich nieruchomoœci na skutek uchwalenia planu miejscowego. Z tych
wiêc wzglêdów wnosimy o pomniejszenie stawki procentowej z 30 % do 15 % s³u¿¹cej naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w odniesieniu do obszarów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
o symbolu 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 2 i 3.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2 i 3.
Wyjaœnienie:
Ad nr 2. Wszystkie decyzje dotycz¹ce zainwestowania terenu
oznaczonego symbolem ZP(n)/U/MN oraz sposobu zagospodarowania terenu nale¿¹ do Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków.
Ad nr 3. Pozostawia siê ustalenia naliczania op³aty z tytu³u
wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie w wysokoœci 30 %. Wysokoœæ op³aty planistycznej jest zgodna z przyjêtymi w tym zakresie
zasadami stosowanymi na obszarze miasta.
76. Uwaga Nr 91
dotyczy:
– dzia³ek nr 166/71, 166/72, 166/74 (na rys. fragment
dz. nr 166/70), obr. 29, które w projekcie planu znajduje siê
w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZP(n)/U/MN, przeznaczonym pod,
– oznaczonym symbolem 2 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej
oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 14 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 7 KD(L), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê zbiorcz¹.
– terenów oznaczonych symbolami 13 MN do 16 MN, przeznaczonych pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
– terenu oznaczonego symbolem 14 KD(D), przeznaczonego
od drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹.
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[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1a. wniosku o urz¹dzenie komunikacji do wyznaczonych w projekcie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o symbolach 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, od ulicy
Siewnej poprzez zaprojektowanie drogi publicznej - drogi
dojazdowej KD(D) po istniej¹cej wydzielonej geodezyjnie
dzia³ce nr 166/71 od strony ul. Siewnej, a dalej po³¹czenie
jej z projektowan¹ w planie miejscowym drog¹ po wydzielonej geodezyjnie dzia³ce nr 166/68, nastêpnie czêœci¹ dzia³ki nr 194 oraz przez dzia³kê nr 191/2 w kierunku ulicy Górnickiego. W projekcie nie zosta³a zaznaczona jako droga urz¹dzona z nawierzchni¹ asfaltow¹ dzia³ka nr 166/71 po której
odbywa siê dojazd i dojœcie do nieruchomoœci zlokalizowanych w tym rejonie. Projekt przewiduje natomiast drogê
dojazdow¹ o symbolu 14 KD(D), której wyznaczenie spowoduje wy³¹czenie dzia³ki nr 166/71 z ruchu, poniewa¿ nie bêdzie uwzglêdniona jako droga publiczna i co narusza istniej¹cy uk³ad komunikacyjny. Nale¿y dodaæ, ¿e zosta³y z³o¿one
wnioski do planu przez kilkudziesiêciu w³aœcicieli dzia³ek,
które dotyczy³y przeznaczenia dzia³ek 166/71 i 191/2 obr. 30
na cele drogi publicznej ³¹cz¹cej ul. Siewn¹ z ul. Górnickiego
nadaj¹c jej status drogi gminnej.
1b. wniosku (w przypadku uwzglêdnienia powy¿szej uwagi)
o takie zaprojektowanie w/w drogi, by przy jej urz¹dzaniu
wykorzystana zosta³a ca³a szerokoœæ wydzielonej geodezyjnie dzia³ki nr 166/68 wraz z poszerzeniem drogi 14KD(D)
w jednakowy sposób po obu stronach dzia³ki nr 166/68,
nie zaœ wy³¹cznie kosztem dzia³ek po³o¿onych tylko po jednej stronie, tj. dz. nr 172/1, 169, 166/64, 166/6, 166/7.
1c. wniosku (w przypadku nie uwzglêdnienia powy¿szych uwag
i pozostawienie projektowanej komunikacji w sposób podany w projekcie planu -droga dojazdowa 14KD(D) o szerokoœci 8 m) o pomniejszenie szerokoœci drogi 14KD(D)
na odcinku pomiêdzy dzia³kami nr 172/1 169, 166/64, 166/
6, 166/7, a dzia³kami nr 167/36, 167/48, 167/47, 167/56,
167/49, 167/53, 167/62. Nale¿a³oby tu wykorzystaæ dla celów komunikacyjnych wy³¹cznie dzia³kê nr 166/68 w jej
aktualnych granicach. W takim przypadku nie by³oby potrzeby pozyskiwania czêœci terenów s¹siednich dla funkcjonowania projektowanej drogi dojazdowej 14KD(D). Obs³uga wymienionych terenów dzia³ek przez drogê o mniejszym natê¿eniu ruchu i mniejszej przepustowoœci nie wymaga³aby projektowania drogi o szerokoœci 8 m w liniach
rozgraniczaj¹cych. Wówczas komunikacja na omawianym
odcinku mog³aby stanowiæ drogê pieszo-jezdn¹ o symbolu KD(X) z szerokoœci¹ w granicach dzia³ki nr 166/68.
3. obni¿enia stawki procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku
z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o symbolu 13MN,
14MN, 15MN, 16MN. W projekcie uchwa³y podana zosta³a
w/w maksymalna stawka procentowa w wysokoœci 30%.
Takie potraktowanie przepisu ustawy i wprowadzenie stawki maksymalnej jest krzywdz¹ce dla w³aœcicieli gruntów
po³o¿onych w projektowanych obszarach pod zainwestowanie, w tym po budownictwo mieszkaniowe. Jest równie¿ czynnikiem destabilizuj¹cym i hamuj¹cym rozwój rynku
nieruchomoœci w tym rejonie, który posiada wszelkie walory pod zainwestowanie w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Inwestorzy z trudem bêd¹ mogli pozyskiwaæ
grunty pod inwestycje mieszkaniowe od w³aœcicieli, na których bêdzie "ci¹¿y³" obowi¹zek uiszczenia tak wysokich op³at
z tytu³u wzrostu wartoœci ich nieruchomoœci na skutek
uchwalenia planu miejscowego. Z tych wiêc wzglêdów
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oraz maj¹c na uwadze niewielki powierzchniowo obszar
planu z terenami o symbolach 13MN, 14MN, 15MN, 16MN
wnosi siê o pomniejszenie w/w stawki procentowej z 30%
do 15% dla tych terenów.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 1b, 1c i 3.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1b, 1c i 3.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1b. W zwi¹zku z tym, ¿e tereny 13MN, 14 MN, 15 MN
oraz 16 MN przeznaczono w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ bêd¹ obs³ugiwane komunikacyjnie z dróg lokalnych 7 KD(L)
(ul. Siewna) i ul. Górnickiego poprzez drogê dojazdow¹ 14 KD(D) (wraz z jej przed³u¿eniem na dzia³ce
nr 166/71) wymagane jest, aby droga ta posiada³a
parametry drogi dojazdowej.
Ad nr 1c. W przypadku uwzglêdnienia uwagi w zakresie pkt 1a
uwaga w zakresie niniejszego punktu pozostaje nieuwzglêdniona.
Ad nr 3. Pozostawia siê ustalenia naliczania op³aty z tytu³u
wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie w wysokoœci 30 %. Wysokoœæ op³aty
planistycznej jest zgodna z przyjêtymi w tym zakresie zasadami stosowanymi na obszarze miasta.
77. Uwaga Nr 92
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP do 4 U/UP przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
Mieszkañcy budynku przy ul. Marczyñskiego 4: [...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o nie wprowadzanie budownictwa wysokiego na obszarze miêdzy planowan¹ lini¹ tramwajow¹ a Al. 29 Listopada, gdy¿ pogorszy to warunki ¿ycia wnosz¹cych uwagê, a ich
mieszkania strac¹ na wartoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczony w projekcie planu obszar obejmuj¹cy tereny 1 U/
UP/MW, 2 U/UP/MW, 3 U/UP/MW, 4 U/UP/MW, 5 U/UP/MW, 6 U/
UP/MW oraz 1 U/UP, 2 U/UP, 3 U/UP, 4 U/UP przeznaczony jest
pod lokalizacjê centrum us³ugowo - mieszkalnego o znaczeniu
ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku
z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug
oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa
miejska).
W zapisach studium tereny te po³o¿one s¹ w obszarze wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania
jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej
intensywnoœci zabudowy oraz w strefie miejskiej".
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga jest nieuwzglêdniona.
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78. Uwaga Nr 93
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie
wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 me-
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trów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich
ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów
pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16, 16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park. Obecna
zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych
zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego
osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden
obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu
na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia
siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹
z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji (w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym
pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad nr 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest
lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku
z tym mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad nr 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem
us³ug w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne,
us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie
ze Studium w strefie miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej
o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej
wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê
(parter) pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
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Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo
- mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej
intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym,
¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie
z obszarem Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie
centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹
dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹
panoramê miasta.
Ad nr 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest
zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie
planu pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹. W projekcie planu przeznacza
siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem
ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16, 16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza
siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
79. Uwaga Nr 94
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
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§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa,
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje.
Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólno dostêpne parkingi,
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Ad nr 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹
z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji (w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym
pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad nr 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest
lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku
z tym mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad nr 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem
us³ug w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW
i 5 U/UP/MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne,
us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie
ze Studium w strefie miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej
o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej
wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê
(parter) pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne. Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo
- mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej
intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym,
¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie
z obszarem Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie
centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹
dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹
panoramê miasta.
Ad nr 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest
zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie
planu pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN). W zwi¹zku
z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony pod zieleñ
publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ
publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP. Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar
naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w tere-
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nie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczonym symbolem
6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.

80. Uwaga Nr 95
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa,
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
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z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW,
2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci
18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólno dostêpne parkingi,
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park. Obecna
zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych
zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego
osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden
obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu
na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia
siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania
powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê
i parkingi.
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W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
81. Uwaga Nr 96
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 11 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 1 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego.
Wspólnota Mieszkaniowa ul. S³omczyñskiego 10/6: [...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a
protestu przeciwko inwestycji jak¹ stanowi linia szybkiego
tramwaju i drogi dwukierunkowej pod oknami bloku autorów
uwagi, co motywowane jest w nastêpuj¹cy sposób:
– Zespó³ projektantów nie uwzglêdni³ technologii, w jakiej wybudowano w/w blok i okoliczne budynki. Jest to technologia
kanadyjska o konstrukcji szkieletu drewnianego, gdzie elementem noœnym jest p³yta OSB o standardowej wytrzyma³oœci, nie przewiduj¹cej obci¹¿eñ spowodowanych wibracjami wywo³anymi przez przeje¿d¿aj¹ce tramwaje oraz pojazdy samochodowe osobowe i ciê¿arowe. Planowana inwestycja powa¿nie zagra¿a konstrukcji budynku,
– Nast¹pi drastyczne ograniczenie powierzchni i tak sk¹pych
w tej okolicy terenów zielonych niezbêdnych dla zapewnienia warunków wypoczynku i rekreacji dzieci i m³odzie¿y zamieszka³ych na osiedlu,
– Olbrzymi ha³as i zanieczyszczenie powietrza towarzysz¹ce
ruchowi ulicznemu niew¹tpliwie wp³ynie negatywnie na stan
zdrowia okolicznych mieszkañców.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 11 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 11 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
11 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
82. Uwaga Nr 97
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP do 4 U/UP przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP/MW do 6 U/UP/
MW przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych,
us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
Mieszkañcy budynku przy ul. Marczyñskiego 6: [...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o nie wprowadzanie budownictwa wysokiego na obszarze miêdzy planowan¹ lini¹ tramwajow¹ a Al. 29 Listopada, gdy¿ pogorszy to warunki ¿ycia wnosz¹cych uwagê, a ich
mieszkania strac¹ na wartoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczony w projekcie planu obszar obejmuj¹cy tereny 1 U/
UP/MW, 2 U/UP/MW, 3 U/UP/MW, 4 U/UP/MW, 5 U/UP/MW, 6 U/
UP/MW oraz 1 U/UP, 2 U/UP, 3 U/UP, 4 U/UP przeznaczony jest
pod lokalizacjê centrum us³ugowo - mieszkalnego o znaczeniu
ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku
z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug
oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa
miejska).
W zapisach studium tereny te po³o¿one s¹ w obszarze wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania
jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej
intensywnoœci zabudowy oraz w strefie miejskiej".
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga jest nieuwzglêdniona.
83. Uwaga Nr 98
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP do 4 U/UP przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych,
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– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP/MW do 6 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
Mieszkañcy budynku przy ul. Marczyñskiego 2 i 8: [...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o nie wprowadzanie budownictwa wysokiego na obszarze miêdzy planowan¹ lini¹ tramwajow¹ a Al. 29 Listopada, gdy¿ pogorszy to warunki ¿ycia wnosz¹cych uwagê, a ich
mieszkania strac¹ na wartoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczony w projekcie planu obszar obejmuj¹cy tereny 1 U/
UP/MW, 2 U/UP/MW, 3 U/UP/MW, 4 U/UP/MW, 5 U/UP/MW, 6 U/
UP/MW oraz 1 U/UP, 2 U/UP, 3 U/UP, 4 U/UP przeznaczony jest
pod lokalizacjê centrum us³ugowo - mieszkalnego o znaczeniu
ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku
z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug
oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa
miejska).
W zapisach studium tereny te po³o¿one s¹ w obszarze wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania
jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej
intensywnoœci zabudowy oraz w strefie miejskiej".
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga jest nieuwzglêdniona.
84. Uwaga Nr 101
dotyczy:
– dzia³ek nr 286 i 287 obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 15 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
wniosku, by tereny dzia³ek nr 286, 278 oznaczone na rysunku
planu jako 1 ZO zosta³y przekszta³cone w tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu MN i warunkach
okreœlonych w § 11 projektu planu, co motywuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
– wprowadzenie zabudowy o niskiej intensywnoœci z du¿ym
udzia³em terenów zielonych na obszarze zachodniej strony
ulicy Górka Narodowa bêdzie stanowi³o ochronê krajobrazu, œrodowiska naturalnego,
– wprowadzi ³ad w terenie zdominowanym przez zaniedbane
i nie u¿ytkowane dzia³ki,
– zwiêkszy bezpieczeñstwo w tym rejonie, szczególnie bior¹c
pod uwagê, ¿e teren ten znajduje siê naprzeciw planowanej
szko³y,
– stanowiæ bêdzie naturalne nawi¹zanie s¹siednich zabudowanych ju¿ dzia³ek oraz do istniej¹cej okolicznej zabudowy
Witkowic,
– zapewni harmonijne architektonicznie przejœcie od terenów
o wysokiej intensywnoœci zagospodarowania,
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– pozwoli racjonalnie wykorzystaæ przewidzian¹ w planie infrastrukturê.
Nie jest wg autorki uwagi bez znaczenia fakt, ¿e teren przedmiotowej nieruchomoœci graniczy z terenem objêtym mpzp
dla obszaru w rejonie ul. Witkowickiej w Krakowie, który niemal w ca³oœci przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne. Tymczasem wystêpuj¹ce na terenie objêtym planem
uwarunkowania przyrodnicze, czy krajobrazowe nie odbiegaj¹ od tych wystêpuj¹cych na przedmiotowych nieruchomoœciach.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie dotycz¹cym czêœci dzia³ki nr 286, obr. 29.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie dotycz¹cym
czêœci dzia³ki nr 286, obr. 29.
Wyjaœnienie:
Uwaga uwzglêdniona dla po³udniowej czêœci dzia³ki 286
oraz dla dzia³ki 287 poprzez rozszerzenie terenu zabudowy.
Wprowadzenie zmian w projekcie planu wymaga jednak ponowienia uzgodnieñ i opiniowania w niezbêdnym zakresie. Od wyników tego procesu zale¿y ostateczne uwzglêdnienie uwagi.
Pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 286 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia
oraz obudowê biologiczn¹ cieków wodnych.
Pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 286 znajduje siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone zosta³y pod zabudowê w projekcie
planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tej czêœci dzia³ki
by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno jej po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ j¹ ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na jej bogate ukszta³towanie terenu i wysokie
walory krajobrazowe.
85. Uwaga Nr 104
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszo-
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no tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa,
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze, pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie wiêcej
ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW,
4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów
(6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach
pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce
ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹
panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce
uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹
(maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólno dostêpne parkingi,
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie
powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
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86. Uwaga Nr 105
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa,
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze, pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie wiêcej
ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW,
4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów
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(6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach
pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce
ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹
panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce
uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹
(maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólno dostêpne parkingi,
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci". W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo -
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mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
87. Uwaga Nr 106
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie
powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo - mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze
Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie
do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê
widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹,
oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.

Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).

88. Uwaga Nr 107
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,

i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa,
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie
wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich
ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi,
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park. Obecna
zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych
zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego
osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden
obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu
na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia
siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
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– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa,
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje.
Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
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Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi,
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie
istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci". W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e pro-
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gnozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
89. Uwaga Nr 108
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
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2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa,
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje.
Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹
o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych
osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi
oraz ogólnodostêpne parkingi,
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park. Obecna
zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych
zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego
osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden
obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu
na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia
siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudo-
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wê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania
powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê
i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
90. Uwaga Nr 109
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
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– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa,
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje.
Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
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Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi,
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie
powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e pro-
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gnozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
91. Uwaga Nr 110
dotyczy:
– dzia³ek nr 166/71, 620/2, 525/1, 526/2, 527 obr.29, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZP(n)/U/MN, przeznaczonym
pod zespó³ parkowo - dworski, wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie - teren zieleni urz¹dzonej niepublicznej, us³ug i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
– oznaczonych symbolami 6 KD(D) i 14 KD(D), przeznaczonych pod drogi publiczne - drogi dojazdowe,
– oznaczonym symbolem 4 MW/MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹,
– oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW i 6MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 2 KD(L), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 7MW, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 3U, przeznaczonego pod zabudowê us³ug komercyjnych,
– terenu oznaczonego symbolem 1 KD(G), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê g³ówn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 8 KD(X), przeznaczonego
pod drogê pieszo-jezdn¹.
Rada i Zarz¹d Dzielnicy IV
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o po³¹czenie obszaru 7 KD(X) z ul. KuŸnicy Ko³³atajowskiej zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowê
nr 348/2A/99 przez tereny 7 MW lub 3 U,
2. wniosku o przed³u¿enie istniej¹cej drogi nieoznaczonej na rysunku planu, przebiegaj¹cej pomiêdzy terenem 3 ZO, 14 MN,
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15 MN, 13 MN, 1 ZP(n)/U/MN a 2 ZO, 16 MN do skrzy¿owania
ulic Siewna, W¹dó³, Górnickiego, oraz zarezerwowania terenu pod skrzy¿owanie w/w ulic,
3. wniosku o przeznaczenie dzia³ki gminnej nr 620/2 znajduj¹cej
siê w obszarze 4 MW/MN pod tereny zieleni publicznej - ZP,
4. wniosku o zrezygnowanie z wprowadzenia nowej zabudowy
mieszkaniowej, us³ug komercyjnych na terenie zespo³u parkowo - dworskiego 1 ZP(n)/U/MN, który winien byæ objêty ochron¹,
5. wniosku o uwzglêdnienie w planie k³adki dla pieszych
nad drog¹ 1 KD(G) z terenu 1 KD(B) lub 1 KD(PR),
6. wniosku o zrezygnowanie z drogi 8 KD(X) (na odcinku
od 9 MN do MW) równoleg³ej do ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
oraz do planowanej 12 KD(D) na rzecz dróg istniej¹cych przebiegaj¹cych prostopadle do 12 KD(D), na dzia³kach nr 795,
796, 797, 798, 799,
7. wniosku o bezwzglêdne zachowanie obszarów oznaczonych
w projekcie planu jako zieleñ publiczna (ZP,ZP(KP), odrzucaj¹c wnioski zmierzaj¹ce do ich zabudowy,
8. wniosku o zmniejszenie obszaru zabudowy wielorodzinnej oznaczonego w projekcie planu jako 2 MW i 3 MW, rozgraniczaj¹c go
terenami zieleni publicznej na dzia³kach 525/1, 526/2 oraz 527,
9. wniosku o zwiêkszenie obszaru zabudowy jednorodzinnej
oznaczonej w projekcie planu jako 6 MN powracaj¹c do koncepcji planu przedstawionego na stronie internetowej BPP
do dnia 8 maja 2006 r.
Przedstawiono nastêpuj¹ce uzasadnienie powy¿szych uwag:
Ad 1. Zaproponowane w projekcie planu rozwi¹zanie komunikacyjne jest niezgodne z wydany i decyzjami WZiZT i pozwoleniami na budowê, a tak¿e sankcjonuje obecnie istniej¹c¹ samowolê budowlan¹.
Ad 2. Istniej¹ca i wydzielona geodezyjnie droga nie zosta³a
wyznaczona w planie. Droga jest urz¹dzona i u¿ytkowana przez mieszkañców od kilkudziesiêciu lat. Wy³¹czenie
jej z ruchu poprzez nie uwzglêdnienie w planie narusza
istniej¹cy w tym terenie uk³ad komunikacyjny.
Ad 3. Dzia³kê 620/2 proponuje siê przeznaczyæ na tereny zieleni publicznej.
Ad 4. Teren jako obszar zabytkowy powinien byæ chroniony
zgodnie z opini¹ Wojewody.
Ad 5. Na obszarze terenów 1 KD(B), 1 KD(PR) wyst¹pi koncentracja ruchu samochodowego i pieszego, zaprojektowana k³adka u³atwi komunikacjê piesz¹ pomiêdzy terenami Górki Narodowej Wschód, a Górki Narodowej Zachód.
Ad 6. Istniej¹ce drogi zapewniaj¹ optymaln¹ obs³ugê komunikacyjn¹ tego terenu i nie wymagaj¹ nak³adów Gminy
na wyw³aszczenie pod now¹ drogê.
Ad 7. Na terenie objêtym planem gwa³townie zmniejsza siê
obszar zielony w zwi¹zku z intensywn¹ i gêst¹ zabudow¹
wielorodzinn¹. Kolejne zmniejszenie terenów zielonych
spowoduje brak niezbêdnych terenów rekreacyjno - spacerowych.
Ad 8. Wyznaczone obszary zabudowy wielorodzinnej 2 MW i 3
MW s¹ zbyt du¿e powierzchniowo, przez co wprowadzaj¹
zaburzenie równowagi pomiêdzy terenami zabudowy
wysokiej a terenami zielonymi i zabudow¹ jednorodzinn¹.
Ad 9. Dla utrzymania równowagi zagospodarowania terenu
konieczne jest przeznaczenie tych terenów pod zabudowê jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 5, 6 i 8.
Radni Miasta Krakowa wnieœli poprawkê do projektu
uchwa³y, a Rada Miasta Krakowa przyjê³a j¹ i tym samym
uwzglêdni³a uwagê w zakresie pkt 6.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 5 i pkt 8.
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Wyjaœnienie:
Ad 5. Zgodnie z ustaleniami planu realizacja k³adki dla pieszych lub przejœcie podziemne jest mo¿liwe w ramach
terenu wyznaczonego pod pasy drogowe.
Ad 8. Pozostawia siê wyznaczone tereny 2 MW i 3 MW przewidziane pod zabudowê mieszkaniowa wielorodzinn¹. Tereny te wyznaczono jako kwarta³y urbanistyczne przewidziane pod zabudowê, w zwi¹zku z tym, ¿e w uk³adzie
koncepcji przestrzennej projektu planu s¹ racjonalne,
ze wzglêdu na projektowany uk³adu komunikacji, projektowan¹ infrastrukturê techniczn¹ (rozwi¹zania ekonomiczne).
W projekcie planu wyznacza siê bardzo znaczne powierzchniowo obszary przewidziane pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹, szczególnie w tej czêœci obszaru objêtego planem,
tj. tereny 2 ZP, 1 ZP, 5 ZP, 3 ZP, 7 ZP/KP. Pozostawienie fragmentu terenów rolnych w strefie miejskiej, zmniejszaj¹c
tereny przeznaczone pod zainwestowanie, stoi w sprzecznoœci ze sztuk¹ urbanistyczn¹ i zasadami ekonomii.
Tereny prywatne przeznaczone pod u¿ytkowanie rolnicze po³o¿one na styku z przestrzeni¹ wysoko zurbanizowan¹ nie bêd¹ nigdy wykorzystywane pod uprawy rolne, pozostan¹ nieu¿ytkami, sk³adowiskami œmieci i bêd¹
Ÿród³em innych niedogodnoœci dla mieszkañców.
Przyjmuj¹c, ¿e w terenach 2 MW i 3 MW obowi¹zuje
wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy
ni¿ 30 % oraz lokalizacje szko³y i przedszkola, teren 2 UP,
w którym to terenie obowi¹zuje ten wskaŸnik nie mniejszy ni¿ 40 % oraz w tym samym ci¹gu przestrzennym
teren 2 ZP przewidziany pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹
1 ZP, tak¿e przewidziany pod zieleñ publiczn¹. Reasumuj¹c powy¿sze pozostawienie fragmentów zieleni nieurz¹dzonej (przestrzeni rolniczej) w kwarta³ach urbanistycznych 2 MW i 3 MW by³oby absolutnie nieracjonalne
pod ka¿dym wzglêdem.
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga w tym zakresie pozostaje nieuwzglêdniona.
92. Uwaga Nr 111
dotyczy dzia³ki nr 777 obr. 29, która w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 9 MW, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 7 KD(X), przeznaczonym pod drogê
pieszo-jezdn¹,
– oznaczonym symbolem 12 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
protestu przeciw usytuowaniu wzd³u¿ po³udniowej granicy
dzia³ki nr 777 drogi, oznaczonej symbolem 7KD(X) przebiegaj¹cej m.in. po dzia³kach nr 801/1, 801/2, 801/3.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
– po granicy przedmiotowej dzia³ki przewiduje siê ci¹g pieszojezdny i ³¹cz¹cy al. 29 Listopada z nowoprojektowan¹ drog¹
o oznaczeniu 10KD(D) i 2KD(T), co spowoduje ci¹g³y nieuzasadniony ruch samochodów pomiêdzy bardzo blisko usytuowanymi ko³o siebie nieruchomoœciami, co w znacz¹cy sposób bêdzie mia³o wp³yw na zwiêkszenie uci¹¿liwoœci dla mieszkañców i tak ju¿ obci¹¿onych ha³asem lataj¹cych samolotów, przeje¿d¿aj¹cych coraz czêœciej poci¹gów oraz wzrastaj¹cym ruchem samochodów w ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
– plan drogi przewidywany jest w bezpoœrednim s¹siedztwie
placu zabaw dla dzieci co zagrozi ich zdrowiu a nawet ¿yciu,
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– œcie¿ka ziemna, która obecnie przebiega w miejscu planowanej drogi 7KD(X) nie stanowi drogi dojazdowej do posesji, do których dojazd odbywa siê od ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, a jest jedynie œcie¿k¹ spacerow¹,
– plan nie jest rysowany na aktualnym podk³adzie geodezyjnym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Odcinek wschód - zachód drogi 7 KD(X), w zwi¹zku z tym, ¿e stanowi istotny element uk³adu komunikacji lokalnej, pozostaje
wyznaczony w projekcie planu. Wyznaczony w projekcie planu
uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru
objêtego planem ruszt dróg publicznych, z których znaczna czêœæ
stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Informuje siê, ¿e w projekcie planu uwzglêdnione zosta³y
wszystkie istniej¹ce budynki, zarówno te, które s¹ naniesione
na mapie zasadniczej jak i te, które zosta³y naniesione w trakcie inwentaryzacji urbanistycznej.
93. Uwaga Nr 113
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 3KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 5MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o przeprowadzenie drogi oznaczonej w planie symbolem 3 KD(D) wzd³u¿ istniej¹cego oœrodka wychowawczego,
co umo¿liwi dostêp do wszystkich po³o¿onych tam dzia³ek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Obs³uga terenu 5 MN bêdzie zapewniona z drogi 3 KD(L) i nastêpnie koniecznymi drogami wewnêtrznymi lub w sposób
dotychczasowy.
Nie wyznacza siê w projekcie planu drogi wzd³u¿ oœrodka wychowawczego.
94. Uwaga Nr 114
dotyczy dzia³ki nr 776/2 obr. 29, która w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 7 KD(X), przeznaczonym pod drogê
pieszo-jezdn¹,
– oznaczonym symbolem 9MW, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
protestu przeciw usytuowaniu wzd³u¿ po³udniowej granicy
dzia³ki nr 776/2 drogi, oznaczonej symbolem 7KD(X) przebiegaj¹cej m.in. po dzia³kach nr 801/1, 801/2, 801/3.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
– po granicy przedmiotowej dzia³ki przewiduje siê ci¹g pieszojezdny i ³¹cz¹cy al. 29 Listopada z nowoprojektowan¹ drog¹
o oznaczeniu 10KD(D) i 2KD(T), co spowoduje ci¹g³y nieuza-
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sadniony ruch samochodów pomiêdzy bardzo blisko usytuowanymi ko³o siebie nieruchomoœciami, co w znacz¹cy sposób bêdzie mia³o wp³yw na zwiêkszenie uci¹¿liwoœci dla mieszkañców i tak ju¿ obci¹¿onych ha³asem lataj¹cych samolotów,
przeje¿d¿aj¹cych coraz czêœciej poci¹gów oraz wzrastaj¹cym
ruchem samochodów w ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
– plan drogi przewidywany jest w bezpoœrednim s¹siedztwie
placu zabaw dla dzieci co zagrozi ich zdrowiu a nawet ¿yciu,
– œcie¿ka ziemna, która obecnie przebiega w miejscu planowanej drogi 7KD(X) nie stanowi drogi dojazdowej do posesji, do których dojazd odbywa siê od ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, a jest jedynie œcie¿k¹ spacerow¹,
– plan nie jest rysowany na aktualnym podk³adzie geodezyjnym i nie obejmuje istniej¹cej zabudowy wielorodzinnej, znajduj¹cej siê na dzia³kach 834, 776/1 i 776/2, znajduj¹cej siê
w bezpoœrednim s¹siedztwie przebiegu drogi 7 KD(X).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Odcinek wschód - zachód drogi 7 KD(X), w zwi¹zku z tym, ¿e stanowi istotny element uk³adu komunikacji lokalnej, pozostaje
wyznaczony w projekcie planu. Wyznaczony w projekcie planu
uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru
objêtego planem ruszt dróg publicznych, z których znaczna czêœæ
stanowi drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Informuje siê, ¿e w projekcie planu uwzglêdnione zosta³y
wszystkie istniej¹ce budynki, zarówno te, które s¹ naniesione
na mapie zasadniczej jak i te, które zosta³y naniesione w trakcie inwentaryzacji urbanistycznej.
95. Uwaga Nr 115
dotyczy:
– terenu 7ZP/KP, przeznaczonego pod wydzielony ci¹g pieszy
wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenu 3 ZP, przeznaczonego pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹.
[...]* - Zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku
przy ul. Marczyñskiego 8
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o uzupe³nienie dopuszczalnego zakresu przeznaczenia ustalonego dla terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP o:
a) zespo³y parkingowe,
b) terenowe urz¹dzenia sportowo - rekreacyjne,
2. wniosku o utrzymanie podstawowego przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami 3 ZP i 7 ZP/KP, ustalonego
w projekcie planu, a tak¿e ustalonego dla tych terenów zakazu zabudowy,
3. wniosku o odrzucenie wszelkich ewentualnych uwag do planu zmierzaj¹cych do przeznaczenia w/w terenów na cele
zabudowy.
Uzasadnienie:
Organizacja miejsc parkingowych oraz urz¹dzeñ sportowo
- rekreacyjnych jest niezbêdna dla rozwi¹zania problemów wynikaj¹cych ze sposobu nabycia, zasiedlenia i u¿ytkowania budynków komunalnych (przy Marczyñskiego nr 2, 4, 6, 7), po³o¿onych w bezpoœrednim s¹siedztwie terenu 7 ZP/KP.
Skutki podjêtych przez w³adze Miasta Krakowa decyzji dotycz¹cych w/w budynków komunalnych oddzia³uj¹ bezpoœred-
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nio na nieruchomoœæ wnosz¹cych uwagê w formie licznych
uci¹¿liwoœci i zagro¿eñ, naruszaj¹c ich interes prawny.
Uwzglêdnienie zg³oszonych uwag do planu mo¿e stworzyæ
jedyn¹, w ocenie wnosz¹cych uwagê, szansê na naprawê sytuacji powsta³ej w wyniku dotychczasowych w³adz Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 1a.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1a.
Wyjaœnienie:
Ad 1a. Nie dopuszcza siê w terenie 7 ZP/KP lokalizacji parkingów, które powinny byæ lokalizowane w terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
96. Uwaga Nr 116
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolem 10 KD(D) i 11KD(D), przeznaczonych pod drogi publiczne - drogi dojazdowe,
– terenu oznaczonego symbolem 2KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
– opinii, i¿ decyzja o umiejscowieniu planowanych traktów komunikacyjnych zosta³a podjêta w sposób arbitralny, wskazuj¹cy na przedmiotowe potraktowanie mieszkañców Górki
Narodowej, którzy okolicê t¹ wybrali jako miejsce swojego
sta³ego zamieszkania g³ównie ze wzglêdu na walory estetyczne i ekologiczne, g³ównie poparte brakiem rozbudowanej i uci¹¿liwej infrastruktury komunikacji publicznej,
– opinii, i¿ mieszkañcy bloku nr 17E le¿¹cego w po³udniowej
czêœci Górki Narodowej zostali ju¿ postawieni przed faktem
uruchomienia towarowej linii kolejowej relacji Nowa Huta,
pomimo zapewnieñ ze strony Developera (poparte zapewnieniami spó³ki PKP) o likwidacji tej linii. W efekcie otwarcia
linii mieszkañcy doœwiadczaj¹ dyskomfortu zwi¹zanego
z mocno odczuwalnymi drganiami podczas ka¿dorazowego
przejazdu sk³adu oraz strat materialnych wynikaj¹cych z powsta³ych pêkniêæ œcian budynku,
– opinii, i¿ blok mieszkaniowy nr 17E aktualnie "otoczony" jest
trzema Ÿród³ami ha³asu. •ród³ami tymi s¹: linia kolejowa transportu towarowego od strony po³udniowej, ruchu samochodowego ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej od strony pó³nocnej, korytarz
lotniczy do l¹dowañ bezpoœrednio umiejscowionego nad Górk¹
Narodow¹. Budowa drogi dojazdowej 10KD(D) oraz linii tramwajowej 2KD(T), z uwzglêdnieniem, i¿ inwestycje te zlokalizowane bêd¹ 10, 20 metrów od budynku, bezwzglêdnie skutkowaæ bêdzie w ponadnormatywnym zwiêkszeniu ha³asu w lokalach mieszkaniowych, wy³¹czaj¹c praktycznie z u¿ytecznoœci
pokoje zlokalizowane od strony wschodniej,
– opinii, i¿ bliskie zlokalizowanie drogi dojazdowej 10KD(D)
wzglêdem bloku mieszkalnego nr 17E spowoduje ponadnormatywne zwiêkszenie zanieczyszczenia powietrza spalinami samochodowymi w obrêbie posesji. Ponadto, jak mo¿na
domniemywaæ, zanieczyszczenie spalinami uniemo¿liwi lokatorom bloku otwieranie okien od strony wschodniej,
– opinii, i¿ bliskie zlokalizowanie linii szybkiego tramwaju 2KD(T)
wzglêdem bloku mieszkalnego numer 17E spowoduje ponadnormatywne zwiêkszenie wibracji zwi¹zanych z ruchem tramwajowym. W kontekœcie istniej¹cych ju¿ aktualnie problemów ze
stabilnoœci¹ budynku (pêkanie œcian) zwi¹zanych z otwarciem
towarowej linii kolejowej dodatkowe Ÿród³o wibracji, jakim bêdzie linia szybkiego tramwaju, stanowiæ bêdzie zagro¿enie bezpieczeñstwa w rozumieniu prawa budowlanego,
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– opinii, i¿ zwiêkszenie ruchu samochodowego w bezpoœrednim s¹siedztwie wyjœcia z posesji (skrzy¿owanie dwóch ulic:
KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej oraz 10 KD(D)) radykalnie zwiêkszy
ryzyko wypadkowe dzieci b¹dŸ doros³ych,
– opinii, i¿ relacja drogi 10KD(D)/11KD(D) (wylot na al.29 Listopada z pominiêciem wiêkszych skrzy¿owañ i sygnalizacji
œwietlnej) pozwala domniemywaæ, i¿ droga ta pomimo statusu "dojazdowej" przybierze charakter "obwodnicy" alei
29 Listopada z kierunku Pr¹dnik Bia³y, co skutkowaæ bêdzie
w du¿ym ruchu samochodowym drogi 10KD(D),
– opinii, i¿ miasto planuje zbyt du¿e wydatki na inwestycje
w kontekœcie:
– wystarczaj¹cej przepustowoœci ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej
jako drogi wewnêtrznej,
– wystarczaj¹cej przepustowoœci skrzy¿owania ul. KuŸnicy
Ko³³¹tajowskiej z al. 29 Listopada jako wêz³a wylotowego,
– wystarczaj¹cej przepustowoœci skrzy¿owania ul. KuŸnicy
Ko³³¹tajowskiej z ul. Siewn¹ jako wêz³a wylotowego,
– wystarczaj¹cej przepustowoœci linii autobusowych przebiegaj¹cych przez region Górki Narodowej Zachód (ewentualnie mo¿liwoœæ poprawienia tej przepustowoœci poprzez inwestycje niskonak³adowe),
– powy¿sze punkty bêd¹ wci¹¿ mia³y merytoryczne poparcie nawet przy za³o¿eniu dwukrotnego zwiêkszenia zaludnienia obszaru Górki Narodowej,
– opinii, i¿ diametralne zmniejszy siê wartoœæ rynkowa lokali
mieszkaniowych przynale¿¹cych do budynku numer 17E
na ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej umiejscowionego 10 m od drogi publicznej oraz 20 m os linii szybkiego tramwaju. Spadek
wartoœci rynkowej lokali mieszkaniowych przek³ada siê bezpoœrednio na poniesienie wymiernych i istotnych strat materialnych przez mieszkañców przedmiotowej nieruchomoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny jest racjonalny i prawid³owy dla obs³ugi komunikacyjnej obszaru objêtego planem w sytuacji wyj¹tkowo niewydolnego uk³adu komunikacji w stanie istniej¹cym. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany
w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA
- fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyznaczony w projekcie planu system komunikacji obejmuje
drogi dojazdowe KD(D), drogi pieszo - jezdne KD(X) oraz ci¹gi
piesze z zieleni¹ ZP/KP powi¹zane z uk³adem dróg lokalnych
KD(L), który z kolei jest w³¹czony do komunikacji podstawowego uk³adu miasta, tj. do drogi zbiorczej 1 KD(Z) oraz drogi
g³ównej 1 KD(G) (Al. 29-go Listopada). Wyznaczony uk³ad komunikacji jest niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem.
Lokalizacja linii kolejowej oraz systemy organizacji ruchu drogowego nie nale¿¹ do zagadnieñ ustalanych planem miejscowym.
97. Uwaga Nr 117
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW,
2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci
18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Mar-
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czyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania
powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê
i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³u-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 34

— 876 —

gowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
98. Uwaga Nr 118
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
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u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze, pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie wiêcej
ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW,
4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów
(6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach
pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce
ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹
panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce
uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹
(maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie
istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wieloro-
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dzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie
powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
99. Uwaga Nr 119
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze, pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie wiêcej
ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW,
4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów
(6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach
pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce
ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹
panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce
uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹
(maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park. Obecna
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zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych
zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego
osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden
obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu
na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia
siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie
powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.

Poz. 179

Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
100. Uwaga Nr 122
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je-
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¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice
ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy
na tym obszarze, pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê
blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy
obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami
nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
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Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania
powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê
i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze
i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem
ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
101. Uwaga Nr 123
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje.
Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko
kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów
(bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñ-
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skiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park. Obecna
zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej, ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych
zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego
osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden
obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu
na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia
siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania
powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê
i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Na-
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rodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
102. Uwaga Nr 125
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³od-
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szych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹
nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje.
Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
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wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania
powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê
i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze
i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16, 16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym
w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
skwery.
103. Uwaga Nr 126
dotyczy dzia³ek nr 298, 296, 295 obr. 29, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 15 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych.
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[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku, by tereny dzia³ek nr 298, 296, 295 oznaczone na rysunku planu jako 1 ZO zosta³y przekszta³cone w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu MN i warunkach okreœlonych w § 11 projektu planu.
Wnosz¹cy uwagê nie jest w³aœcicielem dzia³ek, ale osob¹ zainteresowan¹ ich nabyciem.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi w zakresie dotycz¹cym dzia³ek nr 296 i 298.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo w zakresie
dotycz¹cym dzia³ek nr 296 i 298.
Wyjaœnienie:
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 298 i 296 po³o¿one s¹ w terenie
wyznaczonym w projekcie planu jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹ cieków wodnych.
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 298 i 296 znajduj¹ siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone zosta³y pod zabudowê
w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania
i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tych czêœciach dzia³ek by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno ich po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ je ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na ich bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
104. Uwaga Nr 127
dotyczy dzia³ek nr 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296,
298, 299, 300/1, 300/2, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 421, 422, 506, 510, 511, 513, 514, obr. 29, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 15 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 6 MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o przeznaczenie obszaru po zachodniej stronie ulicy
Górka Narodowa na teren do zainwestowania budownictwem
niskiej intensywnoœci zgodnie z projektem planu w wersji przekazanej do uzgodnieñ. W uzasadnieniu stwierdzono, i¿:
– tereny te powinny byæ przeznaczone na tereny budowlane
dla budownictwa jednorodzinnego, poniewa¿ jest to logiczny sposób zagospodarowania tego terenu,
– obszar rozci¹gaj¹cy siê po zachodniej stronie ulicy Górka
Narodowa znajduje siê tu¿ za granic¹ terenu miejskiego,
– Studium dopuszcza nowe skupione zespo³y zabudowy o niskiej intensywnoœci, podporz¹dkowane ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, co oznacza, ¿e na przedmiotowym terenie mo¿e byæ lokalizowana zabudowa niskiej intensywnoœci,
czyli budownictwo jednorodzinne (MN),
– takie przeznaczenie w/w obszaru uporz¹dkowa³oby nieu¿ytki i chaszcze, które s¹ dominuj¹cym elementem na tym terenie. Nie bez znaczenia dla ochrony œrodowiska naturalnego
jest fakt, ¿e w planie dla terenów przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego przewidziano minimalny wspó³czynnik powierzchni biologicznie czynnej na 70%.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi w zakresie dotycz¹cym dzia³ek nr 301, 300/1,
299, 298, 296, 286.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo w zakresie
dotycz¹cym dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286.
Wyjaœnienie:
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286 po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren
otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹ cieków
wodnych.
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286 znajduj¹ siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone zosta³y
pod zabudowê w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tych czêœciach dzia³ek by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno ich po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ je ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na ich bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
105. Uwaga Nr 128
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem
potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
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§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze, pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie wiêcej
ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW,
4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów
(6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich ulicach
pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce
ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹
panoramê widokow¹ Górki Narodowej. Osoby sk³adaj¹ce
uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹
(maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
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wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania
powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê
i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
106. Uwaga Nr 129
dotyczy dzia³ek nr 521/1, 522, 523/1, 524/1, 527, 525/1, 526/1,
obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych
terenach:
– oznaczonych symbolami 2 KD(L) i 5 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi lokalne,
– oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW i 6 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 6 KD(D), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
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– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê kwalifikacji dzia³ek 521/1, 522, 523/1, 524/1,
527, 525/1, 526/1 z przeznaczenia na zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹ (2 MW) na zabudowê mieszkaniowa jednorodzinn¹ MN, poniewa¿ jest to zabudowa zbyt wysoka, znajduj¹ca siê na granicy mpzp, ponadto w Studium jest to teren oznaczony symbolem ZO.
(Osoba wnosz¹ca uwagê jest wspó³w³aœcicielem dzia³ki
nr 300/1 i w uwadze nr 35 wnioskuje o przeznaczenie tej nieruchomoœci pod zabudowê mieszkaniow¹ MN.)
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki 521/1, 522, 523/1, 524/1, 527, 525/1, 526/1 po³o¿one s¹
w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ 2 MN i 3 MN. W Studium tereny
2 MW i 3 MW po³o¿one s¹ w obszarze zaliczonym do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako
"tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci" oraz w strefie miejskiej.
Natomiast w terenie 2 MW czêœæ niewielka terenu przewidziana jest w Studium do wyodrêbnionych kategorii jako "teren
otwarty", jednak w zwi¹zku z tym, ¿e ca³y teren 2 MW jest po³o¿ony w "strefie miejskiej" oraz w zwi¹zku z wyznaczeniem w projekcie planu bardzo znacznych terenów pod zieleñ urz¹dzon¹
publiczn¹, a tereny zabudowy jednorodzinnej wyznacza siê
po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa i w zwi¹zku z prawid³owym i ekonomicznym zagospodarowaniem przestrzeni,
wzmiankowany kwarta³ urbanistyczny tj. ca³y teren okreœlony
symbolem 2 MW przeznacza siê pod zabudowê wielorodzinn¹.
Zabudowa ta nie bêdzie znajdowa³a siê na granicy planu, dalszy teren w kierunku zachodnim przeznaczony jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a kolejny teren w kierunku
zachodnim przeznaczony jest jako otwarty, rolniczy i leœny.
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga zostaje nieuwzglêdniona.
107. Uwaga Nr 130
Zak³ad Energetyczny Kraków
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
proœby o uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia energetycznego oraz wynikaj¹cych z jego istnienia ograniczeñ w zagospodarowaniu terenu. Nale¿y uwzglêdniæ na Rysunku Infrastruktury
Technicznej (Za³. Nr 3) trasy planowanych kabli 15kV do wyprowadzenia z GPZ Górka do obszaru objêtego niniejszym planem
zagospodarowania (zgodnie z §11 ust. 4 pkt 3). Materia³y dotycz¹ce istniej¹cego uzbrojenia energetycznego œredniego i niskiego napiêcia w/w obszaru udostêpni RD Krowodrza w Krakowie ul. Œl¹ska 10. Rejon ten na wniosek inwestorów okreœli
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony warunki przy³¹czenia do sieci energetyki dla poszczególnych obiektów
oraz sposób likwidacji ewentualnej kolizji projektowanych obiektów z istniej¹cymi urz¹dzeniami energetyki. Iloœæ stacji transformatorowych bêd¹ uœciœlaæ warunki przy³¹czenia okreœlone
na wniosek konkretnych inwestorów zgodnie z potrzebami. Nale¿y przewidzieæ miejsce pod przebudowê istniej¹cych sieci elektroenergetycznych. Stacje transformatorowe nale¿y budowaæ
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w wykonaniu wnêtrzowym jako ma³ogabarytowe stacje wolnostoj¹ce z dopuszczeniem stacji umieszczanych wewn¹trz
obiektów istniej¹cych lub projektowanych (zmiana zapisu w § 11
ust. 4 pkt 5). Zwracamy uwagê, ¿e stacje wkomponowane powoduj¹ ograniczenia w u¿ytkowaniu obiektów przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹ce z przepisów prawa budowlanego, i nie s¹ po¿¹dane ani przez inwestorów ani przez Enion S.A.
Oddzia³ w Krakowie.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyjaœnia siê, ¿e na ca³ym obszarze objêtym projektem planu
dopuszcza siê lokalizacje obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, a wiêc prowadzenia tras elektroenergetycznych
oraz lokalizacji stacji transformatorowych.
108. Uwaga Nr 133
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni
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powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice
ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy
na tym obszarze, pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê
blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji)
przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy
komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê
widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
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Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania
powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê
i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
109. Uwaga Nr 134
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolami 8KD(D) i 9KD(D), przeznaczonych pod drogi publiczne - drogi dojazdowe.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. protestu przeciwko faktowi, i¿ ul. S³omczyñskiego w projekcie planu wg osoby wnosz¹cej uwagê pe³ni rolê strategiczn¹.
Bêdzie jedynym ³¹cznikiem terenów przeznaczonych w projekcie pod zabudowê wielorodzinn¹ (3MW/MN, 2MW/MN,
2MW, 3MW) z jedyn¹ istniej¹c¹ w tym obszarze drog¹ publiczn¹ - ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej.
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Dopiero zmiana jej statusu z drogi wewnêtrznej na publiczn¹
umo¿liwi "deweloperom" dokonywanie podzia³ów gruntów,
uzyskiwanie WZiZT oraz pozwoleñ na budowê.
Spoœród planowanych dróg publicznych ul. S³omczyñskiego
jest jedyn¹ drog¹ wybudowan¹. Pozosta³e "drogi publiczne" do czasu ich zrealizowania bêd¹ mia³y charakter wirtualny. Skala inwestycji drogowych koniecznych do przeprowadzenia w celu wybudowania tych dróg powoduje, ¿e ich
realizacja nast¹pi w nie daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci.
Ul. S³omczyñskiego bêdzie wiêc jedynym traktem komunikacyjnym obs³uguj¹cym nowe inwestycje zarówno na etapie ich prowadzenia, jak te¿ po ich zrealizowaniu. Po drodze
tej bêdzie porusza³ siê sprzêt budowlany, a póŸniej jeŸdziæ
ni¹ bêd¹ mieszkañcy nowych osiedli mieszkaniowych
oraz obs³uguj¹ce je pojazdy s³u¿b publicznych. Takie zaprojektowanie ci¹gów komunikacyjnych jest absolutnie
nie do zaakceptowania. Nie bierze ono w ogóle pod uwagê
aktualnej sytuacji w zakresie obs³ugi komunikacyjnej budynków zlokalizowanych wzd³u¿ ul. S³omczyñskiego. Istniej¹cy tam uk³ad komunikacyjny jest ju¿ aktualnie niewydolny
m.in. ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cej iloœci miejsc parkingowych. Planowane rozwi¹zania jeszcze bardziej pogorsz¹
sytuacjê. Rozwi¹zania te s¹ szkodliwe spo³ecznie. Spowoduj¹ protesty i wymusz¹ kontrolê motywów zaprezentowania projektu planu w przedstawionym kszta³cie.
2. protestu wobec marginalnego potraktowania w projekcie
sprawy zaplecza rekreacyjnego i sportowego istniej¹cych,
i maj¹cych powstaæ osiedli mieszkaniowych. Na ogromn¹
liczbê mieszkañ, które w sumie mog¹ byæ wybudowane
na obszarze objêtym projektem planu, powierzchnia terenów przeznaczonych na sport i rekreacjê jest znikoma.
Ju¿ aktualnie ca³kowicie brak miejsc przeznaczonych do zabawy dla dzieci, boisk itp. obiektów. Dzieci i m³odzie¿ pozbawione s¹ mo¿liwoœci spêdzania wolnego czasu na œwie¿ym powietrzu.
3. protestu wobec nie wyznaczenia w projekcie planu przestrzeni publicznej na potrzeby przedszkoli, szkó³.
Istniej¹ca infrastruktura jest niewystarczaj¹ca.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Wyznaczony w projekcie planu uk³ad komunikacyjny stanowi niezbêdny dla obs³ugi obszaru objêtego planem
ruszt dróg publicznych, z których znaczna czêœæ stanowi
drogi istniej¹ce lub bêd¹ce kontynuacj¹ dróg istniej¹cych. Uk³ad komunikacyjny rozwi¹zany w projekcie planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez MKUA - fachowy, doradczy organ Prezydenta Miasta Krakowa.
Droga 6 KD(L) (ul. S³omczyñskiego) zosta³a poprowadzona w projekcie planu po istniej¹cym przebiegu, jest
ulic¹ dojazdow¹ do istniej¹cej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, obs³uguje tereny
5 MW, 5 MW/MN i w przed³u¿eniu jako droga 9 KD(D)
obs³uguje tereny 2 MW/MN i 3 MW/MN. Droga ta jest
niezbêdna jako element komunikacji dojazdowej i lokalnej w po³¹czeniu z systemem komunikacji miejskiej poprzez powi¹zanie z drog¹ zbiorcz¹ 1 KD(Z). Natomiast
tereny 2 MW i 3 MW bêd¹ obs³ugiwane drogami 4 KD(L),
5 KD(L) i 6 KD(D) oraz 2 KD(L) w powi¹zaniu z drog¹
zbiorcz¹ 1 KD(Z). Ulica S³omczyñskiego nie bêdzie wiêc
"jedynym traktem komunikacyjnym obs³uguj¹cym nowe
inwestycje" jak sugeruje siê w niniejszej uwadze, lecz pozostanie w charakterze i klasie drogi dojazdowej.
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Ad 2. W projekcie planu wyznacza siê znaczne tereny przeznaczone na zieleñ publiczn¹ (1 ZP - 6 ZP), w których dopuszcza siê urz¹dzenia i powierzchnie sportu i rekreacji.
Natomiast w terenach przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ wymaga siê zachowania
wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej ni¿ 30 %.
Wyznacza siê tak¿e tereny na wydzielone ci¹gi piesze
(spacerowe) wraz z zieleni¹ urz¹dzon¹, w których dopuszcza siê urz¹dzenia i powierzchnie sportu i rekreacji
(1 ZP/KP - 7 ZP/KP).
Ad 3. Wyznaczono w projekcie planu teren oznaczony symbolem 2 UP, przeznaczony dla us³ug oœwiaty i wychowania
(szko³a i przedszkole).
Ponadto wszêdzie gdzie dopuszcza siê us³ugi publiczne
i komercyjne mo¿na lokalizowaæ szko³y i przedszkola.
110. Uwaga Nr 135
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³odszych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je-
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¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice
ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy
na tym obszarze, pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW, 3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê
blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji)
przy obecnych bardzo w¹skich ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy
komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê
widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie
w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle
okreœlonych obszarów (bez mo¿liwoœci modyfikacji
przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji,
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar
jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja
tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana.
Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony
i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych
oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza
spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
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Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania
powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê
i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹. W projekcie planu przeznacza siê
tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP
oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹
oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko
bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym
w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
skwery.
111. Uwaga Nr 136
dotyczy dzia³ek nr 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296,
298, 299, 300/1, 300/2, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 421, 422, 506, 510, 511, 513, 514, obr. 29, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 15KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 6MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o przeznaczenie obszaru na teren do zainwestowania
budownictwem niskiej intensywnoœci zgodnie z projektem planu w wersji przekazanej do uzgodnieñ. W uzasadnieniu stwierdzono, i¿:
– tereny te powinny byæ przeznaczone na tereny budowlane
dla budownictwa jednorodzinnego, poniewa¿ jest to logiczny sposób zagospodarowania tego terenu,
– obszar rozci¹gaj¹cy siê po zachodniej stronie ulicy Górka
Narodowa znajduje siê tu¿ za granic¹ terenu miejskiego,
– Studium dopuszcza nowe skupione zespo³y zabudowy o niskiej intensywnoœci, podporz¹dkowane ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, co oznacza, ¿e na przedmiotowym terenie mo¿e byæ lokalizowana zabudowa niskiej intensywnoœci,
czyli budownictwo jednorodzinne (MN).
– takie przeznaczenie w/w obszaru uporz¹dkowa³oby nieu¿ytki i chaszcze, które s¹ dominuj¹cym elementem na tym terenie. Nie bez znaczenia dla ochrony œrodowiska naturalnego
jest fakt, ¿e w planie dla terenów przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego przewidziano minimalny wspó³czynnik powierzchni biologicznie czynnej na 70%, podczas
gdy dla zainwestowania budynkami wielorodzinnymi wspó³czynnik ten wynosi tylko 30%.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi w zakresie dotycz¹cym dzia³ek nr 301, 300/1,
299, 298, 296, 286, obr. 29.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo w zakresie
dotycz¹cym dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286, obr. 29.
Wyjaœnienie:
Pó³nocne czêœci dzie³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286 po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren
otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹ cieków
wodnych.
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286 znajduj¹ siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone zosta³y
pod zabudowê w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tych czêœciach dzia³ek by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno ich po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ je ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na ich bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
112. Uwaga Nr 137
dotyczy dzia³ki nr 299, obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 15 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia dzia³ki nr 299, oznaczonej
w projekcie planu jako ZO na obszar zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o oznaczeniu MN.
W uzasadnieniu stwierdzono:
– dzia³ka ze wzglêdu na po³o¿enie jest odpowiednim miejscem
na dom jednorodzinny,
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– zarówno ul. Górka Narodowa jak i ul. Koralowa umo¿liwiaj¹
dojazd do w/w dzia³ki,
– wydaje siê byæ nieuzasadnionym fakt pozostawienia terenów otwartych przy ul. Górka Narodowa, która ma byæ modernizowana,
– teren przedmiotowej nieruchomoœci graniczy z terenem objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Witkowickiej w Krakowie, który prawie w ca³oœci przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne.
Uwarunkowania przyrodnicze, czy krajobrazowe wystêpuj¹ce na terenie objêtym tym planem nie odbiegaj¹ od tych
wystêpuj¹cych na nieruchomoœci wnosz¹cej wniosek,
– po wschodniej stronie ul. Górka Narodowa ma powstaæ szko³a, dlatego te¿ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo dzieci lepszym
rozwi¹zaniem by³oby s¹siedztwo terenów zabudowy jednorodzinnej ni¿ terenów otwartych.
Wnosz¹cy uwagê nie jest w³aœcicielem dzia³ki, ale osob¹ zainteresowan¹ jej nabyciem.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo.
Wyjaœnienie:
Pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 299 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia
oraz obudowê biologiczn¹ cieków wodnych. W Studium obszar ten zaliczony jest do wyodrêbnionych kategorii terenów
o kierunku zagospodarowania jako "tereny otwarte" (z wykluczeniem zabudowy), a tak¿e w strefie podmiejskiej oraz obszarze objêtym systemem zieleni i parków rzecznych.
Pó³nocna czêœæ przedmiotowej dzia³ki znajduje siê poza granic¹
terenów, które dopuszczone zosta³y pod zabudowê w projekcie
planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tej czêœci dzia³ki
by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno jej po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ j¹ ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na jej bogate ukszta³towanie terenu i wysokie
walory krajobrazowe.
113. Uwaga Nr 138
dotyczy dzia³ki nr 301, obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 15 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia terenów po³o¿onych po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa na obszar zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu MN:
W uzasadnieniu stwierdzono:
– dzia³ka ze wzglêdu na po³o¿enie jest odpowiednim miejscem
na dom jednorodzinny,
– zarówno ul. Górka Narodowa jak i ul. Koralowa umo¿liwiaj¹
dojazd do w/w dzia³ki,
– wydaje siê byæ nieuzasadnionym fakt pozostawienia terenów otwartych przy ul. Górka Narodowa, która ma byæ modernizowana,
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– teren przedmiotowej nieruchomoœci graniczy z terenem objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Witkowickiej w Krakowie, który prawie w ca³oœci przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne.
Uwarunkowania przyrodnicze, czy krajobrazowe wystêpuj¹ce na terenie objêtym tym planem nie odbiegaj¹ od tych
wystêpuj¹cych na nieruchomoœci wnosz¹cej wniosek,
– po wschodniej stronie ul. Górka Narodowa ma postaæ szko³a, dlatego te¿ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo dzieci lepszym
rozwi¹zaniem by³oby s¹siedztwo terenów zabudowy jednorodzinnej ni¿ terenów otwartych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo.
Wyjaœnienie:
Pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 301 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia
oraz obudowê biologiczn¹ cieków wodnych.
Pó³nocna czêœæ przedmiotowej dzia³ki znajduje siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone zosta³y pod zabudowê
w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania
i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tej czêœci dzia³ki
by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno jej po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ j¹ ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na jej bogate ukszta³towanie terenu i wysokie
walory krajobrazowe.
114. Uwaga Nr 139
dotyczy dzia³ek nr 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296,
298, 299, 300/1, 300/2, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 421, 422, 506, 510, 511, 513, 514, obr. 29
oraz dzia³ek nr 521/1, 522, 523/1, 524/1 525/1, 526/1 527,
obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych
terenach:
– oznaczonych symbolami 15 KD(D) i 6 KD(D), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi dojazdowe,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonych symbolami 2 KD(L) i 5 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi lokalne,
– oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW i 6 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o zmianê przeznaczenia terenów po³o¿onych po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa na obszar zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu MN:
W uzasadnieniu stwierdzono:
– Studium dopuszcza nowe skupione zespo³y zabudowy o niskiej intensywnoœci, podporz¹dkowane ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, co oznacza, ¿e na przedmiotowym
terenie mo¿e byæ lokalizowana zabudowa niskiej intensywnoœci, czyli budownictwo jednorodzinne (MN).
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2. wniosku o to aby teren znajduj¹cy siê po wschodniej stronie
ulicy Górka Narodowa sk³adaj¹cy siê z dzia³ek nr 521/1, 522,
523/1, 524/1 525/1, 526/1 527 zosta³ przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne.
W uzasadnieniu stwierdzono, i¿:
– teren ten w Studium by³ okreœlony jako zieleñ otwarta
z wykluczeniem prawa zabudowy. W wy³o¿onym projekcie planu zosta³ zakwalifikowany jako budownictwo wielorodzinne (MW),
– przeznaczenie tego terenu na zainwestowanie budownictwem o niskiej intensywnoœci pozwoli³oby na harmonijne
po³¹czenie terenów, na których powstan¹ bloki mieszkalne z terenami, na których bêdzie dopuszczone budownictwo jednorodzinne zachowuj¹c jednoczeœnie wysokie walory widokowe tego terenu,
– nie bez znaczenia dla ochrony œrodowiska jest fakt,
¿e w planie dla terenów przeznaczonych dla budownictwa
jednorodzinnego przewidziano minimalny wspó³czynnik
powierzchni biologicznie czynnej na 70%, podczas
gdy dla zainwestowania budynkami wielorodzinnymi
wspó³czynnik ten wynosi tylko 30%.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi w zakresie dotycz¹cym pkt 1 dla fragmentów
dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286 oraz w zakresie
dotycz¹cym pkt 2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo w zakresie
dotycz¹cym pkt 1 dla fragmentów dzia³ek nr 301, 300/1,
299, 298, 296, 286 oraz w zakresie dotycz¹cym pkt 2.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286
po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu
jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê
biologiczn¹ cieków wodnych.
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286
znajduj¹ siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone
zosta³y pod zabudowê w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tych czêœciach
dzia³ek by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad
zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno ich po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ je ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na ich bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
Ad 2. Dzia³ki 521/1, 522, 523/1, 524/1, 525/1, 526/1, 527 po³o¿one s¹ w terenie przeznaczonym w projekcie planu
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ 2 MN i 3 MN.
W Studium tereny 2 MW i 3 MW po³o¿one s¹ w obszarze
zaliczonym do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej
funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci"
oraz w strefie miejskiej.
Natomiast w terenie 2 MW czêœæ niewielka terenu przewidziana jest w Studium do wyodrêbnionych kategorii
jako "teren otwarty", jednak w zwi¹zku z tym, ¿e ca³y
teren 2 MW jest po³o¿ony w "strefie miejskiej"
oraz w zwi¹zku z wyznaczeniem w projekcie planu bardzo znacznych terenów pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹,
a tereny zabudowy jednorodzinnej wyznacza siê po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa i w zwi¹zku z prawid³owym i ekonomicznym zagospodarowaniem przestrzeni, wzmiankowany kwarta³ urbanistyczny tj. ca³y teren
okreœlony symbolem 2 MW przeznacza siê pod zabudo-
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wê wielorodzinn¹. Zabudowa ta nie bêdzie znajdowa³a
siê na granicy planu, dalszy teren w kierunku zachodnim
przeznaczony jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a kolejny teren w kierunku zachodnim przeznaczony jest jako otwarty, rolniczy i leœny.
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga zostaje nieuwzglêdniona.

115. Uwaga Nr 140
dotyczy:
– dzia³ek nr 521/1, 522, 523/1, 524/1, 525/1, 526/1, 527
obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 2 KD(L) i 5 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi lokalne,
– oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW i 6 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 6 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 1ZO, przeznaczonego pod tereny otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej
oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o zmianê przeznaczenia terenów po³o¿onych po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa na obszar zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
W uzasadnieniu stwierdzono:
– przeznaczenie przedmiotowych terenów pod budownictwo jednorodzinne jest logicznym sposobem przeznaczenia tego terenu,
– Studium dopuszcza nowe skupione zespo³y zabudowy o niskiej intensywnoœci, podporz¹dkowane ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, co oznacza, ¿e na przedmiotowym
terenie mo¿e byæ lokalizowana zabudowa niskiej intensywnoœci, czyli budownictwo jednorodzinne (MN).
2. wniosku o to aby, teren znajduj¹cy siê po wschodniej stronie
ulicy Górka Narodowa sk³adaj¹cy siê z dzia³ek nr 521/1, 522,
523/1, 524/1 525/1, 526/1 527 zosta³ przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. W uzasadnieniu stwierdzono, i¿:
– teren ten w Studium by³ okreœlony jako zieleñ otwarta
z wykluczeniem prawa zabudowy. W wy³o¿onym projekcie planu zosta³ zakwalifikowany jako budownictwo wielorodzinne (MW),
– przeznaczenie tego terenu na zainwestowanie budownictwem o niskiej intensywnoœci pozwoli³oby na harmonijne
po³¹czenie terenów, na których powstan¹ bloki mieszkalne z terenami, na których bêdzie dopuszczone budownictwo jednorodzinne zachowuj¹c jednoczeœnie wysokie walory widokowe tego terenu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2.
Ad 2. Dzia³ki 521/1, 522, 523/1, 524/1, 527, 525/1, 526/1, 527
po³o¿one s¹ w terenie przeznaczonym w projekcie planu
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ 2 MN i 3 MN.
W Studium tereny 2 MW i 3 MW po³o¿one s¹ w obszarze
zaliczonym do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej
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funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci"
oraz w strefie miejskiej.
Natomiast w terenie 2 MW czêœæ niewielka terenu przewidziana jest w Studium do wyodrêbnionych kategorii
jako "teren otwarty", jednak w zwi¹zku z tym, ¿e ca³y
teren 2 MW jest po³o¿ony w "strefie miejskiej"
oraz w zwi¹zku z wyznaczeniem w projekcie planu bardzo znacznych terenów pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹,
a tereny zabudowy jednorodzinnej wyznacza siê po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa i w zwi¹zku z prawid³owym i ekonomicznym zagospodarowaniem przestrzeni, wzmiankowany kwarta³ urbanistyczny tj. ca³y teren
okreœlony symbolem 2 MW przeznacza siê pod zabudowê wielorodzinn¹. Zabudowa ta nie bêdzie znajdowa³a
siê na granicy planu, dalszy teren w kierunku zachodnim
przeznaczony jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a kolejny teren w kierunku zachodnim przeznaczony jest jako otwarty, rolniczy i leœny.
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga zostaje nieuwzglêdniona.
116. Uwaga Nr 141
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 7 ZP/KP, przeznaczonego
pod wydzielony ci¹g pieszy wraz z urz¹dzona zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanej drzewami,
– terenów oznaczonych symbolami 1 MW do 3 MW przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 4 U/UP/MW i 5 U/UP/MW
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenu oznaczonego symbolem 17 MN, przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. zastrze¿eñ co do przeznaczenia terenu 7 ZP/KP na teren wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z urz¹dzon¹ zieleni¹ publiczn¹ w formie alei wysadzanych drzewami. Obszar ten
powinien byæ przeznaczony w czêœci pod parkingi dla mieszkañców bloków komunalnych a w czêœci pod plac zabaw
i boisko dla dzieci rodzin (wielodzietnych) zamieszkuj¹cych
ww. budynki. Obecnie t³umy dzieci bawi¹ siê na ulicy, zaœmiecaj¹ i niszcz¹ osiedle. W obrêbie ca³ego osiedla nie przewidziano ani jednego placu zabaw dla m³odzie¿y. Dla mieszkañców bloków komunalnych nie przewidziano ¿adnych
miejsc postojowych. Parkuj¹c swoje pojazdy na bardzo w¹skich uliczkach pomiêdzy blokami niszcz¹ istniej¹ce chodniki, blokuj¹ ruch pieszy oraz uniemo¿liwiaj¹ dojazd pojazdów
s³u¿b ratowniczych. Wg osób sk³adaj¹cych uwagê naruszono tym samym rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku:
§ 18.1. Zagospodarowuj¹c dzia³kê budowlan¹, nale¿y urz¹dziæ, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,
miejsca postojowe dla samochodów u¿ytkowników sta³ych
i przebywaj¹cych okresowo, w tym równie¿ miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
2. Liczbê i sposób urz¹dzenia miejsc postojowych nale¿y dostosowaæ do wymagañ ustalonych w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglêdnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystaj¹ osoby niepe³nosprawne.
§ 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwoleniem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb
u¿ytkowych, przewidzieæ placyki zabaw dla dzieci najm³od-
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szych i miejsca rekreacyjne dostêpne dla osób starszych i niepe³nosprawnych, przy czym co najmniej 30%tej powierzchni
powinno znajdowaæ siê w terenie biologicznie czynnym, je¿eli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. wniosku o wydzielenie na w/w terenie w pobli¿u bloków
komunalnych obszaru na ca³odobowy komisariat policji. Z
powodu braku selekcji osób, którym przyznano mieszkanie
komunalne na obszarze dzielnicy nast¹pi³ gwa³towny wzrost
przestêpczoœci i chuligañstwa.
3. sprzeciwu przeciwko przeznaczeniu terenów 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW, 5U/UP/MW pod zagêszczon¹ zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹. Ju¿ w tej chwili okolice ul. Marczyñskiego i ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej reprezentuj¹ jedno
z najbardziej zat³oczonych, brudnych i pozbawionych zieleni
osiedli mieszkaniowych w Krakowie. Gêsta zabudowa wielorodzinna stwarza ogromne problemy na tym obszarze,
pomimo, ¿e w wiêkszoœci istniej¹ce budynki posiadaj¹ nie
wiêcej ni¿ 4 kondygnacje. Przeznaczenie dzia³ek 1MW, 2MW,
3MW, 4U/UP/MW pod zabudowê blokami o wysokoœci 18 metrów (6 do 7 kondygnacji) przy obecnych bardzo w¹skich
ulicach pomiêdzy budynkami nie tylko drastycznie nasili istniej¹ce ju¿ problemy komunikacyjne, ale tak¿e zaburzy unikatow¹ panoramê widokow¹ Górki Narodowej.
Osoby sk³adaj¹ce uwagê wnosz¹ o przekwalifikowanie w/w terenów pod zabudowê jednorodzinn¹ lub wielorodzinn¹ nisko
kondygnacyjn¹ (maksymalnie 3 kondygnacje) oraz o przeznaczenie w planowanych osiedlach œciœle okreœlonych obszarów
(bez mo¿liwoœci modyfikacji przez deweloperów) na zieleñ publiczn¹, us³ugi oraz ogólnodostêpne parkingi.
4. wniosku o przeznaczenie terenu 17 MN (obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2) na ogólnie dostêpny teren zielony, np. park.
Obecna zabudowa okolic ulicy KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej,
ul. S³omczyñskiego oraz ul. Marczyñskiego na podstawie pojedynczych zezwoleñ budowlanych, bez ogólnego planu powstaj¹cego osiedla, doprowadzi³a do kuriozalnej sytuacji
gdzie na osiedlu, na którym mieszka oko³o 2000 rodzin nie
istnieje ¿aden obszar urz¹dzonej zieleni publicznej. W/w obszar jest ju¿ poroœniêty du¿ymi drzewami, tak wiêc adaptacja tego terenu na park publiczny jest jak najbardziej wskazana. Obecnie pozostaje on niezagospodarowany, nieoœwietlony i jako taki stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych oraz gromadzenia siê elementu przestêpczego, co narusza spokój i stwarza zagro¿enie bezpieczeñstwa okolicznych mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Obszar 7 ZP/KP zosta³ w projekcie planu przeznaczony
pod ci¹g pieszy wraz z zieleni¹ publiczn¹ urz¹dzon¹ z dopuszczeniem powierzchni i urz¹dzeñ sportu i rekreacji
(w tym plac zabaw).
Natomiast powierzchnia pod lokalizacjê parkingu powinna
byæ zlokalizowana na terenie przewidzianym pod zabudowê mieszkaniow¹ (w ramach projektu zagospodarowania
dzia³ki lub powierzchni przewidzianej pod inwestycje).
Ad 2. W terenie 7 ZP/KP przeznaczonym pod ci¹gi piesze
wraz z wydzielon¹ zieleni¹ publiczn¹ wykluczona jest
lokalizacja zabudowy. Natomiast we wszystkich terenach
wyznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê lokalizacjê us³ug i w zwi¹zku z tym
mo¿liwa jest tam lokalizacja komisariatu policji.
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Ad 3. Tereny 1 MW, 2 MW, 3 MW przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug
w parterach budynków oraz tereny 4 U/UP/MW i 5 U/UP/
MW przeznaczone pod us³ugi komercyjne, us³ugi publiczne i zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ s¹ wyznaczone w projekcie planu zgodnie ze Studium w strefie
miejskiej oraz w granicach obszaru zaliczonego w Studium do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku
zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej o wysokiej intensywnoœci".
W tych obszarach obowi¹zuje zapewnienie utrzymania powierzchni biologicznie czynnej min. 30 % oraz zapewnienie
powierzchni pod rekreacjê, zieleñ, komunikacjê i parkingi.
W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ (MW) dopuszcza siê zabudowê
do wysokoœci max. 18 m (mog¹ byæ ni¿sze). Przy tej wysokoœci budynków przyjmuje siê 1 kondygnacjê (parter)
pod us³ugi i 4 kondygnacje mieszkalne.
Wyznaczone w projekcie planu tereny 4 U/UP/MW i 5 U/
UP/MW wchodz¹ w sk³ad obszaru centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego
planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa miejska). Obiekty centrum us³ugowego stanowiæ bêd¹ dominantê w obszarze Górki Narodowej - Zachód i stanowiæ akcent przy wjeŸdzie do miasta (brama miasta), po miniêciu którego ods³oni siê widok na ca³¹ panoramê miasta.
Ad 4. Teren oznaczony w projekcie planu symbolem 17 MN
w wiêkszoœci swojej powierzchni zainwestowany jest zabudow¹ jednorodzinn¹ i przeznaczony w projekcie planu
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN).
W zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e byæ przeznaczony
pod zieleñ publiczn¹.
W projekcie planu przeznacza siê tereny pod zieleñ publiczn¹, oznaczone symbolem ZP oraz pod trasy piesze i zieleñ publiczn¹ wraz z rekreacj¹ oznaczone symbolem ZP/KP.
Jednoczeœnie informuje siê, ¿e "obszar naprzeciwko bloków przy ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 16,16A i Marczyñskiego 2" znajduje siê w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
oznaczonym symbolem 6 MW, gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzysz¹ca
obiektom budowlanym, zieleñce, skwery.
117. Uwaga Nr 142
dotyczy:
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP/MW do 6U/UP/MW,
przeznaczonych pod zabudowê us³ug publicznych, us³ug komercyjnych oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– terenów oznaczonych symbolami 1 U/UP do 4 U/UP, przeznaczonych pod zabudowê us³ug komercyjnych i publicznych.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o nie wprowadzanie budownictwa wysokiego na obszarze miêdzy planowan¹ lini¹ tramwajow¹ a Al. 29 Listopada, gdy¿ pogorszy to warunki ¿ycia wnosz¹cych uwagê, a ich
mieszkania strac¹ na wartoœci.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczony w projekcie planu obszar obejmuj¹cy tereny 1 U/
UP/MW, 2 U/UP/MW, 3 U/UP/MW, 4 U/UP/MW, 5 U/UP/MW, 6 U/
UP/MW oraz 1 U/UP, 2 U/UP, 3 U/UP, 4 U/UP przeznaczony jest
pod lokalizacjê centrum us³ugowo mieszkalnego o znaczeniu
ponadlokalnym i wysokiej intensywnoœci zabudowy (z wykluczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W zwi¹zku
z tym, ¿e prognozowana liczba mieszkañców dla obszaru objêtego planem wyniesie oko³o 12 tysiêcy a ³¹cznie z obszarem
Górki Narodowej Wschód osi¹gnie 18 - 20 tysiêcy mieszkañców, konieczne jest wytworzenie centrum us³ugowego odpowiedniej rangi dla zapewnienia odpowiedniego standardu us³ug
oraz kszta³towania przestrzeni o charakterze miejskim (strefa
miejska).
W zapisach studium tereny te po³o¿one s¹ w obszarze wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania
jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej
intensywnoœci zabudowy oraz w strefie miejskiej".
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga jest nieuwzglêdniona.
118. Uwaga Nr 143
dotyczy dzia³ki nr 283, obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych.
[...]*
wnios³a uwagê , która dotyczy³a:
wniosku o przeznaczenie dzia³ki nr 283 pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Wed³ug wnosz¹cej uwagê tereny po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa powinny byæ przeznaczone na tereny budowlane dla budownictwa jednorodzinnego, gdy¿ jest to logiczny
sposób przeznaczenia tego terenu. Obszar rozci¹gaj¹cy siê
pomiêdzy dzia³k¹, na której znajduj¹ siê nieu¿ywane ju¿ zbiorniki nale¿¹ce do Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji wzd³u¿ ul. Górka Narodowa a¿ do skrzy¿owania z ulic¹
Koralow¹ znajduje siê tu¿ za granic¹ terenu miejskiego. Studium zagospodarowania przestrzennego wyraŸnie wskazuje
na to, ¿e w strefie tej mog¹ byæ kszta³towane nowe skupione
zespo³y zabudowy o niskiej intensywnoœci, czyli budownictwo
jednorodzinne oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako MN, podporz¹dkowane ochronie przyrodniczej i krajobrazowej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 283 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny
rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹ cieków wodnych. W Studium obszar ten zaliczony jest
do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny otwarte", a tak¿e w strefie podmiejskiej
oraz obszarze objêtym systemem zieleni i parków rzecznych.
Ponadto przedmiotowa dzia³ka znajduje siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone zosta³y pod zabudowê w projekcie
planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na dzia³ce nr 283 by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿o-
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nego rozwoju, poniewa¿ zarówno jej po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ j¹ ze struktur¹ terenów otwartych,
ze wzglêdu na jej bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
119. Uwaga Nr 144
dotyczy dzia³ek nr 288, 289, 290, 291 oraz 521/1, 522, 523/1,
524/1, 527, 525/1, 526/1, obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonych symbolami 2 KD(L) i 5 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi lokalne,
– oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW, 6 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 6 KD(D), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego.
[...]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o to by tereny dzia³ek nr 288, 289, 290 i 291 oznaczone na rysunku projektu planu jako ZO zosta³y przekszta³cone
w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu MN i warunkach okreœlonych w § 11 projektu planu,
2. wniosku o to by tereny dzia³ek nr 521/1, 522, 523/1, 524/1,
527, 525/1 i 526/1 przeznaczone w projekcie planu pod tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku projektu planu jako MW, które w Studium znajdowa³y
siê w terenach zieleni otwartej zosta³y przekszta³cone w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu
MN i warunkach okreœlonych w § 11 projektu planu.
Nie jest wg autorki uwagi bez znaczenia fakt, ¿e teren dzia³ek
nr 288, 289, 290 i 291 graniczy z terenem objêtym mpzp dla obszaru w rejonie ul. Witkowickiej w Krakowie, który niemal w ca³oœci przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne.Tymczasem wystêpuj¹ce na terenie objêtym planem uwarunkowania przyrodnicze, czy krajobrazowe nie odbiegaj¹ od tych
wystêpuj¹cych na przedmiotowych nieruchomoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi w zakresie pkt2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo w zakresie pkt 2.
Wyjaœnienie:
Ad 2. Dzia³ki 521/1, 522, 523/1, 524/1, 527, 525/1, 526/1 po³o¿one s¹ w terenie przeznaczonym w projekcie planu
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ 2 MN i 3 MN.
W Studium tereny 2 MW i 3 MW po³o¿one s¹ w obszarze
zaliczonym do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej
funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci"
oraz w strefie miejskiej. Natomiast w terenie 2 MW czêœæ
niewielka terenu przewidziana jest w Studium do wyodrêbnionych kategorii jako "teren otwarty", jednak
w zwi¹zku z tym, ¿e ca³y teren 2 MW jest po³o¿ony
w "strefie miejskiej" oraz w zwi¹zku z wyznaczeniem
w projekcie planu bardzo znacznych terenów pod zieleñ
urz¹dzon¹ publiczn¹, a tereny zabudowy jednorodzinnej
wyznacza siê po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa
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i w zwi¹zku z prawid³owym i ekonomicznym zagospodarowaniem przestrzeni, wzmiankowany kwarta³ urbanistyczny tj. ca³y teren okreœlony symbolem 2 MW przeznacza siê pod zabudowê wielorodzinn¹. Zabudowa ta
nie bêdzie znajdowa³a siê na granicy planu, dalszy teren
w kierunku zachodnim przeznaczony jest pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a kolejny teren w kierunku zachodnim przeznaczony jest jako otwarty, rolniczy
i leœny. W zwi¹zku z powy¿szym uwaga zostaje nieuwzglêdniona.

120. Uwaga Nr 145
dotyczy dzia³ek nr 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296,
298, 299, 300/1, 300/2, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 421, 422, 506, 510, 511, 513, 514, obr. 29 oraz 521/
1, 522, 523/1, 524/1 525/1, 526/1, 527 obr.29, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 6 KD(D) i 15 KD(D), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi dojazdowe,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 6MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
– oznaczonych symbolami 2 KD(L) i 5 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi lokalne,
– oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW i 6 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o zmianê przeznaczenia terenów zlokalizowanych
po zachodniej stronie ulicy Górka Narodowa na obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu MN:
W uzasadnieniu stwierdzono:
– Studium dopuszcza nowe skupione zespo³y zabudowy o niskiej intensywnoœci, podporz¹dkowane ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, co oznacza, ¿e na przedmiotowym
terenie mo¿e byæ lokalizowana zabudowa niskiej intensywnoœci, czyli budownictwo jednorodzinne (MN).
2. wniosku o to aby teren znajduj¹cy siê po wschodniej stronie
ulicy Górka Narodowa sk³adaj¹cy siê z dzia³ek nr 521/1, 522,
523/1, 524/1 525/1, 526/1 527 zosta³a przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne.
W uzasadnieniu stwierdzono, i¿:
– teren ten w Studium by³ okreœlony jako zieleñ otwarta
z wykluczeniem prawa zabudowy. W wy³o¿onym projekcie planu zosta³ zakwalifikowany jako budownictwo wielorodzinne (MW).
– przeznaczenie tego terenu na zainwestowanie budownictwem o niskiej intensywnoœci pozwoli³oby na harmonijne
po³¹czenie terenów, na których powstan¹ bloki mieszkalne z terenami, na których bêdzie dopuszczone budownictwo jednorodzinne zachowuj¹c jednoczeœnie wysokie walory widokowe tego terenu.
– nie bez znaczenia dla ochrony œrodowiska jest fakt,
¿e w planie dla terenów przeznaczonych dla budownictwa
jednorodzinnego przewidziano minimalny wspó³czynnik
powierzchni biologicznie czynnej na 70%, podczas,
gdy dla zainwestowania budynkami wielorodzinnymi
wspó³czynnik ten wynosi tylko 30%.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi w zakresie dotycz¹cym pkt 1 dla fragmentów
dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296 oraz w zakresie pkt 2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo w zakresie
dotycz¹cym pkt 1 dla fragmentów dzia³ek nr 301, 300/1,
299, 298, 296 oraz w zakresie pkt 2.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Pó³nocne czêœci dzia³ek 301, 300/1, 299, 298, 296, 286
po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu
jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê
biologiczn¹ cieków wodnych.
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286
znajduj¹ siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone
zosta³y pod zabudowê w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tych czêœciach dzia³ek by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno ich po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne
wi¹¿¹ je ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na
ich bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
Ad 2. Dzia³ki 521/1, 522, 523/1, 524/1, 527, 525/1, 526/1 po³o¿one s¹ w terenie przeznaczonym w projekcie planu
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ 2 MN i 3 MN.
W Studium tereny 2 MW i 3 MW po³o¿one s¹ w obszarze
zaliczonym do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej
funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci"
oraz w strefie miejskiej.
Natomiast w terenie 2 MW czêœæ niewielka terenu przewidziana jest w Studium do wyodrêbnionych kategorii
jako "teren otwarty", jednak w zwi¹zku z tym, ¿e ca³y
teren 2 MW jest po³o¿ony w "strefie miejskiej"
oraz w zwi¹zku z wyznaczeniem w projekcie planu bardzo znacznych terenów pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹,
a tereny zabudowy jednorodzinnej wyznacza siê po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa i w zwi¹zku z prawid³owym i ekonomicznym zagospodarowaniem przestrzeni, wzmiankowany kwarta³ urbanistyczny tj. ca³y teren
okreœlony symbolem 2 MW przeznacza siê pod zabudowê wielorodzinn¹. Zabudowa ta nie bêdzie znajdowa³a
siê na granicy planu, dalszy teren w kierunku zachodnim
przeznaczony jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a kolejny teren w kierunku zachodnim przeznaczony jest jako otwarty, rolniczy i leœny.
W zwi¹zku z powy¿szym w tym zakresie uwaga zostaje
nieuwzglêdniona.
121. Uwaga Nr 146
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
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a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych.
b) budynek zamieszka³y przez osobê wnosz¹c¹ uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji.
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem.
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty.
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji.
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³.
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji.
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 34

— 895 —

Poz. 179

Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, jak i trasy linii kolejowej.

szym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji.
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.

122. Uwaga Nr 147
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych.
b) budynek zamieszka³y przez osobê wnosz¹c¹ uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji.
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem.
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty.
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji.
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³.
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniej-

Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, jak i trasy linii kolejowej.
123. Uwaga Nr 148
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców
najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej
uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych.
b) budynek zamieszka³y przez osobê wnosz¹c¹ uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Do-
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datkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji.
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem.
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty.
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji.
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³.
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji.
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
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na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, jak i trasy linii kolejowej.
124. Uwaga Nr 149
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego,
– terenu oznaczonego symbolem 6 KD(L), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie w sferze akustycznej
oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska
lokalizacja linii tramwajowej i drogi od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê skutecznych ekranów akustycznych.
b) budynek zamieszka³y przez osobê wnosz¹c¹ uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji.
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje koniecznoœæ zniszczenia urz¹dzonego przez nas z du¿ym nak³adem si³ i œrodków, jedynego w okolicy placu zabaw dla dzieci, z którego korzystaj¹ dzieci cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz s¹siedzi. Zniszczony zostanie równie¿ jeden z nielicznych w okolicy obszar zieleni z cennym
drzewostanem.
d) trasa przebiegu linii tramwajowej koliduje z urz¹dzonym
parkingiem i uniemo¿liwi zapewnienie wymaganej prawem
iloœci miejsc parkingowych dla cz³onków Wspólnoty.
e) realizacja planowanej trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje koniecznoœæ demonta¿u wykonanego przez cz³onków
Wspólnoty ogrodzenia posesji oraz bramy wjazdowej na teren posesji.
f) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³.
g) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu i w mniejszym stopniu o komunikacjê miejsk¹. Z takim za³o¿eniem
w³aœciciele tworz¹cy Wspólnotê oraz ich s¹siedzi podejmowali, czêsto ¿yciow¹, decyzjê o przeznaczeniu nie ma³ych
œrodków na zakup mieszkania w tej lokalizacji.
h) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne uchybienia. Nie zawiera
analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propa-
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gacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo
sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim nasypie
i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany
przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym
(w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec autobusów miejskich) istotnym elementem
uk³adu komunikacji zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku
z przebiegiem tej trasy bêd¹ realizowane wszelkie mo¿liwe
zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹ trasy tramwajowej (zieleñ
izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, jak i trasy linii kolejowej.
125. Uwaga Nr 150
dotyczy:
– terenu oznaczonego symbolem 10 KD(D), przeznaczonego
pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– terenu oznaczonego symbolem 2 KD(T), przeznaczonego
pod trasê tramwaju szybkiego.
Wspólnota Mieszkaniowa ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 17E
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
sprzeciwu wobec lokalizacji planowanej trasy tramwaju i pasa
drogowego wraz z niezbêdnym wêz³em komunikacyjnym.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e:
a) taka lokalizacja trasy tramwaju i pasa drogowego spowoduje zdecydowany spadek wartoœci wolnorynkowej zlokalizowanych tu mieszkañ, jak i przede wszystkim spadek komfortu ¿ycia dla mieszkañców najbli¿szej okolicy, g³ównie
w sferze akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednoczeœnie tak bliska lokalizacja linii tramwajowej i drogi
od istniej¹cej zabudowy mieszkalnej uniemo¿liwi realizacjê
skutecznych ekranów akustycznych,
b) budynek zamieszka³y przez osoby wnosz¹ce uwagê oraz budynki s¹siednie zlokalizowane s¹ na trudnym pod wzglêdem geologicznym terenie i s¹ nara¿one na osiadanie. Dodatkowe wibracje spowodowane budow¹ linii tramwajowej
oraz pasa drogowego oraz ich póŸniejszej eksploatacji spowoduj¹ nasilenie siê osiadania tych budynków oraz mog¹
zagroziæ stabilnoœci ich konstrukcji,
c) budowa przedmiotowej linii tramwajowej oraz drogi spowoduje du¿e zapylenie przede wszystkim w okolicy placu
zabaw dla dzieci, jedynego na obszarze posesji zieleñca urz¹dzonego z funduszy mieszkañców,
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d) realizacja planowanych ci¹gów komunikacyjnych wraz z niezbêdnymi wêz³ami spowoduje zdecydowany spadek poziomu bezpieczeñstwa dzieci, gdy¿ ci¹gi te przecinaj¹ trasê
dojœcia do najbli¿szych w okolicy szkó³,
e) realizacja planowanych inwestycji bezpowrotnie zmieni charakter przyleg³ych do nich terenów. Do tej pory mia³y one
charakter spokojnej dzielnicy mieszkaniowej ze stosunkowo
niskim stopniem zabudowy i stopniowo rozwijaj¹cymi siê
terenami zielonymi. Mieszkañcy byli nastawieni na komunikacjê w oparciu o indywidualne œrodki transportu. Resztê
potrzeb komunikacyjnych zapewniaj¹ autobusy miejskie,
f) sporz¹dzona ³¹cznie z planem "Prognoza oddzia³ywania
na œrodowisko" zawiera powa¿ne b³êdy merytoryczne.
Nie zawiera analizy wp³ywu na œrodowisko w zakresie ha³asu, wspomnianej linii kolejowej Mydlniki-Katowice. Dalekiej propagacji ha³asu spowodowanego przez poci¹gi dodatkowo sprzyja fakt, ze linia usytuowana jest na wysokim
nasypie i nie jest zas³oniêta przez ¿adne naturalne czy sztuczne ekrany. Podobnie nie zosta³ uwzglêdniony ha³as generowany przez liniê kolejow¹ Kraków-Warszawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przebieg wyznaczonej w projekcie planu trasy tramwaju szybkiego jest zgodny z zapisami Studium i jest w po³¹czeniu z wyznaczonym w projekcie planu centrum komunikacyjnym (w sk³ad którego wchodzi parking strategiczny, dworzec tramwajowy i dworzec
autobusów miejskich) istotnym elementem uk³adu komunikacji
zbiorowej miasta Krakowa. W zwi¹zku z przebiegiem tej trasy bêd¹
realizowane wszelkie mo¿liwe zabezpieczenia przed uci¹¿liwoœci¹
trasy tramwajowej (zieleñ izolacyjna w terenach jeszcze niezainwestowanych oraz ekrany zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwoœci¹).
Przebieg pasa drogowego drogi 10 KD(D) w po³¹czeniu z tras¹
tramwaju szybkiego stanowi najbardziej racjonalne rozwi¹zanie przestrzenne (³¹czenie pasów komunikacyjnych zmniejszaj¹ce zajêtoœæ terenu). Droga 10 KD(D) stanowi bardzo istotny
i niezbêdny element uk³adu komunikacji lokalnej.
W zwi¹zku z powy¿szym przebieg trasy tramwajowej i drogi
10 KD(D) pozostaje jak okreœlono w projekcie planu.
Równoczeœnie informuje siê, ¿e projekt planu oraz prognoza
oddzia³ywania ustaleñ planu na œrodowisko nie maja wp³ywu
na przebiegi istniej¹cych linii kolejowych, natomiast w ustaleniach projektu planu wymaga siê w miarê koniecznoœci realizacjê zabezpieczeñ przed uci¹¿liwoœci¹ zarówno trasy tramwaju szybkiego, jak i trasy linii kolejowej.
126. Uwaga Nr 151
dotyczy dzia³ek nr 286, 287, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 298,
299, 300/1, 300/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 15 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczna - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 2 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia terenów znajduj¹cych siê
po zachodniej stronie ulicy Górka Narodowa, oznaczonych
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w projekcie planu jako ZO na obszar zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o oznaczeniu MN.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e Studium dopuszcza nowe
skupione zespo³y zabudowy o niskiej intensywnoœci, podporz¹dkowane ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, co oznacza, ¿e na przedmiotowym terenie mo¿e byæ lokalizowana zabudowa niskiej intensywnoœci, czyli budownictwo jednorodzinne (MN).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi w zakresie dotycz¹cym fragmentów dzia³ek
nr 300/1, 299, 298, 296, 286.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo w zakresie
dotycz¹cym fragmentów dzia³ek nr 300/1, 299, 298, 296, 286.
Wyjaœnienie:
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 300/1, 299, 298, 296, 286 po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren
otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹ cieków
wodnych.
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 300/1, 299, 298, 296, 286 znajduj¹
siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone zosta³y pod zabudowê w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tych czêœciach dzia³ek by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno ich po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ je ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na ich bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
127. Uwaga Nr 152
dotyczy dzia³ek nr 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296,
298, 299, 300/1, 300/2, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 421, 422, 506, 510, 511, 513, 514, oraz 521/1,
522, 523/1, 524/1 525/1, 526/1 527, obr. 29, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 15 KD(D) i 6 KD(D), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi dojazdowe,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonych symbolami 2 KD(L) i 5 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi lokalne,
– oznaczonych symbolami 2 MW, 3 MW i 6 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1. wniosku o zmianê przeznaczenia terenów zlokalizowanych
po zachodniej stronie ulicy Górka Narodowa na obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu MN:
W uzasadnieniu stwierdzono:,
– Studium dopuszcza nowe skupione zespo³y zabudowy o niskiej intensywnoœci, podporz¹dkowane ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, co oznacza, ¿e na przedmiotowym
terenie mo¿e byæ lokalizowana zabudowa niskiej intensywnoœci, czyli budownictwo jednorodzinne (MN)
2. wniosku o to aby teren znajduj¹cy siê po wschodniej stronie
ulicy Górka Narodowa sk³adaj¹cy siê z dzia³ek nr 521/1, 522,
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523/1, 524/1 525/1, 526/1 527 zosta³a przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne.
W uzasadnieniu stwierdzono, i¿:
– teren ten w Studium by³ okreœlony jako zieleñ otwarta
z wykluczeniem prawa zabudowy. W wy³o¿onym projekcie planu zosta³ zakwalifikowany jako budownictwo wielorodzinne (MW),
– przeznaczenie tego terenu na zainwestowanie budownictwem o niskiej intensywnoœci pozwoli³oby na harmonijne
po³¹czenie terenów, na których powstan¹ bloki mieszkalne z terenami, na których bêdzie dopuszczone budownictwo jednorodzinne zachowuj¹c jednoczeœnie wysokie walory widokowe tego terenu,
– nie bez znaczenia dla ochrony œrodowiska jest fakt,
¿e w planie dla terenów przeznaczonych dla budownictwa
jednorodzinnego przewidziano minimalny wspó³czynnik
powierzchni biologicznie czynnej na 70%, podczas
gdy dla zainwestowania budynkami wielorodzinnymi
wspó³czynnik ten wynosi tylko 30%.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi w zakresie pkt 1 dla fragmentów dzia³ek
nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286 oraz w zakresie pkt 2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo w zakresie
pkt 1 dla fragmentów dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296,
286 oraz w zakresie pkt 2.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Pó³nocne czêœci dzia³ek 301, 300/1, 299, 298, 296, 286
po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu
jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹, zadrzewienia oraz obudowê
biologiczn¹ cieków wodnych.
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 301, 300/1, 299, 298, 296, 286
znajduj¹ siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone
zosta³y pod zabudowê w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tych czêœciach
dzia³ek by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad
zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno ich po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ je ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na ich bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
Ad 2. Dzia³ki 521/1, 522, 523/1, 524/1, 527, 525/1, 526/1 po³o¿one s¹ w terenie przeznaczonym w projekcie planu
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ 2 MN i 3 MN.
W Studium tereny 2 MW i 3 MW po³o¿one s¹ w obszarze
zaliczonym do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej
funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci"
oraz w strefie miejskiej.
Natomiast w terenie 2 MW czêœæ niewielka terenu przewidziana jest w Studium do wyodrêbnionych kategorii
jako "teren otwarty", jednak w zwi¹zku z tym, ¿e ca³y
teren 2 MW jest po³o¿ony w "strefie miejskiej"
oraz w zwi¹zku z wyznaczeniem w projekcie planu bardzo znacznych terenów pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹,
a tereny zabudowy jednorodzinnej wyznacza siê po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa i w zwi¹zku z prawid³owym i ekonomicznym zagospodarowaniem przestrzeni, wzmiankowany kwarta³ urbanistyczny tj. ca³y teren
okreœlony symbolem 2 MW przeznacza siê pod zabudowê wielorodzinn¹. Zabudowa ta nie bêdzie znajdowa³a
siê na granicy planu, dalszy teren w kierunku zachodnim
przeznaczony jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
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rodzinn¹, a kolejny teren w kierunku zachodnim przeznaczony jest jako otwarty, rolniczy i leœny.
W zwi¹zku z powy¿szym w tym zakresie uwaga zostaje
nieuwzglêdniona.
128. Uwaga Nr 154
dotyczy dzia³ek nr 521/1, 522, 523/1, 524/1, 527, 525/1
i 526/1, obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonych symbolami 2 KD(L) i 5 KD(L), przeznaczonych
pod drogi publiczne - drogi lokalne,
– oznaczonych symbolem 2 MW,3 MW i 6 MW, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,
– oznaczonym symbolem 6 KD(D), przeznaczonym pod drogê
publiczna - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(Z), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê zbiorcz¹,
– oznaczonym symbolem 1 KD(T), przeznaczonym pod trasê
tramwaju szybkiego.
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o to by tereny dzia³ek nr 521/1, 522, 523/1, 524/1, 527,
525/1 i 526/1 przeznaczone w projekcie planu pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 2 MW, zosta³y przekszta³cone na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu MN.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki 521/1, 522, 523/1, 524/1, 527, 525/1, 526/1 po³o¿one s¹
w terenie przeznaczonym w projekcie planu pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ 2 MN i 3 MN. W Studium tereny
2 MW i 3 MW po³o¿one s¹ w obszarze zaliczonym do wyodrêbnionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci" oraz w strefie miejskiej.
Natomiast w terenie 2 MW czêœæ niewielka terenu przewidziana jest w Studium do wyodrêbnionych kategorii jako "teren
otwarty", jednak w zwi¹zku z tym, ¿e ca³y teren 2 MW jest po³o¿ony w "strefie miejskiej" oraz w zwi¹zku z wyznaczeniem w projekcie planu bardzo znacznych terenów pod zieleñ urz¹dzon¹
publiczn¹, a tereny zabudowy jednorodzinnej wyznacza siê
po zachodniej stronie ul. Górka Narodowa i w zwi¹zku z prawid³owym i ekonomicznym zagospodarowaniem przestrzeni,
wzmiankowany kwarta³ urbanistyczny tj. ca³y teren okreœlony
symbolem 2 MW przeznacza siê pod zabudowê wielorodzinn¹.
Zabudowa ta nie bêdzie znajdowa³a siê na granicy planu, dalszy teren w kierunku zachodnim przeznaczony jest pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a kolejny teren w kierunku
zachodnim przeznaczony jest jako otwarty, rolniczy i leœny.
W zwi¹zku z powy¿szym uwaga zostaje nieuwzglêdniona.
129. Uwaga Nr 155
dotyczy dzia³ek nr 286, 287, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 298,
299, 300/1, 300/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, obr. 29, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 15 KD(D), przeznaczonym pod drogê publiczn¹ - drogê dojazdow¹,
– oznaczonym symbolem 1 ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
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– oznaczonym symbolem 2 KD(L), przeznaczonym pod drogê
publiczn¹ - drogê lokaln¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia terenów znajduj¹cych siê
po zachodniej stronie ulicy Górka Narodowa, oznaczonych
w projekcie planu jako ZO na obszar zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o oznaczeniu MN.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e Studium dopuszcza nowe skupione zespo³y zabudowy o niskiej intensywnoœci, podporz¹dkowane ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, co oznacza,
¿e na przedmiotowym terenie mo¿e byæ lokalizowana zabudowa niskiej intensywnoœci, czyli budownictwo jednorodzinne (MN).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ czêœciowo wniesionej uwagi w zakresie dotycz¹cym fragmentów dzia³ek
nr 300/1, 296, 298, 299, 286.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona czêœciowo w zakresie
dotycz¹cym fragmentów dzia³ek nr 300/1, 296, 298, 299, 286.
Wyjaœnienie:
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 300/1, 296, 298, 299, 286 po³o¿one
s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren otwarty 1 ZO, przewidzianym na tereny rolnicze, zieleñ nieurz¹dzon¹,
zadrzewienia oraz obudowê biologiczn¹ cieków wodnych.
Pó³nocne czêœci dzia³ek nr 300/1, 296, 298, 299, 286 znajduj¹
siê poza granic¹ terenów, które dopuszczone zosta³y pod zabudowê w projekcie planu, bêd¹cym przedmiotem opiniowania i uzgadniania.
Wyznaczenie terenów mieszkaniowych na tych czêœciach dzia³ek by³oby naruszeniem ³adu przestrzennego i zasad zrównowa¿onego rozwoju, poniewa¿ zarówno ich po³o¿enie, jak i w³aœciwoœci ekofizjograficzne wi¹¿¹ je ze struktur¹ terenów otwartych, ze wzglêdu na ich bogate ukszta³towanie terenu i wysokie walory krajobrazowe.
130. Uwaga Nr 156
dotyczy dzia³ki nr 500, obr. 29, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
– oznaczonym symbolem 1ZO, przeznaczonym pod tereny
otwarte, w tym tereny rolnicze, zieleni nieurz¹dzonej oraz zadrzewienia i obudowê biologiczna cieków wodnych,
– oznaczonym symbolem 4MN, przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
wniosku o zmianê przeznaczenia dzia³ki nr 500 z przeznaczenia
pod zabudowê jednorodzinn¹ (MN) na zabudowê wielorodzinn¹ (MW lub MN/MW).
Wnosz¹cy uwagê prosi o zmianê funkcji dzia³ki bez koniecznoœci zmian wskaŸników zabudowy i wysokoœci, co nie naruszy
koncepcji urbanistyczno - architektonicznej, a umo¿liwi realizacjê rozpoczêtych zamierzeñ inwestycyjnych.
Nadmienia równie¿, ¿e w Studium przedmiotowa dzia³ka znajduje
siê w terenie przeznaczonym pod zabudowê wielorodzinn¹ (MW).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Tereny o symbolu 4 MN z przeznaczeniem podstawowym
w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
jest po³o¿ony w obszarze zaliczonym w Studium do wyodrêb-
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nionych kategorii terenów o kierunku zagospodarowania jako "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci".
W zwi¹zku z powy¿szym jest mo¿liwoœæ wyznaczenia w tym
obszarze enklaw innej zabudowy mieszkaniowej, np. zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywnoœci zabudowy, a nawet
enklaw zieleni publicznej, sportu i rekreacji, us³ug publicznych
i komercyjnych. Ponadto teren 4 MN po³o¿ony jest w strefach
okreœlanych w Studium jako "strefa podmiejska" i "strefa kszta³towania systemu przyrodniczego".
W wyniku przeprowadzonych studiów i analiz oraz w oparciu
o opracowanie ekofizjograficzne i wnioski wynikaj¹ce z prognozy oddzia³ywania na œrodowisko ustaleñ projektu planu
oraz w zwi¹zku z tym, ¿e teren po³o¿ony po zachodniej stronie
ulicy Górka Narodowa posiada wysokie walory widokowe i le¿y na styku z terenami otwartymi oraz w zwi¹zku z tym, ¿e zlokalizowanie enklawy, czyli terenu o nie przewa¿aj¹cej funkcji obszaru jest dopuszczalne, zosta³ w tym obszarze wyznaczony teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e wyodrêbniona w Studium kategoria terenów MW - "tereny o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci" stanowi zapis elementu ogólnej struktury przestrzennej, zdefiniowanego w stopniu
agregacji ustaleñ w³aœciwym dla specyfiki Studium. Interpretacja, ¿e wszystkie tereny w obrêbie tego elementu ogólnej
struktury przestrzennej powinny byæ przeznaczone w planie
miejscowym pod zabudowê wysokiej intensywnoœci a nawet
w ogóle pod zabudowê jest nieuprawniona. Studium wskazuje
g³ówne funkcje dla kategorii terenów MW - zabudowa mieszkalna i mieszkalno - us³ugowa o wysokiej intensywnoœci
wraz z enklawami innej zabudowy, w tym jednorodzinnej
oraz niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym. W zwi¹zku z powy¿szym uwaga zostaje nieuwzglêdniona.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr CXIX/1283/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU GÓRKA NARODOWA ZACHÓD
I.

Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.

Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru Górka Narodowa Zachód zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Górka
Narodowa Zachód - tj. w czêœci tekstowej i graficznej uchwa³y.
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
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1) Uk³ad podstawowy dróg publicznych, w tym trasy:
a) droga 1 KD(G) - modernizacja Al. 29 Listopada,
b) droga 2 KD(Z) - budowa nowej drogi zbiorczej.
2) Uk³ad lokalny obejmuj¹cy trasy dróg lokalnych 1KD(L)
do 7KD(L), w tym modernizacja ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej oraz modernizacja odcinka ul. Banacha oraz pozosta³ych dróg istniej¹cych oraz budowa nowych dróg lokalnych.
3) Uk³ad drogowy lokalny obejmuj¹cy trasy dróg dojazdowych 1KD(D), 2KD(D), 4KD(D) do 16KD(D).
4) Budowa nowej trasy tramwaju szybkiego 1KD(T) i 2KD(T)
wraz z pêtl¹ tramwajow¹ (stacj¹ koñcow¹).
5) Budowa dworca miejskiej komunikacji autobusowej.
6) Budowa parkingu samochodowego w systemie "park & ride".
7) Budowa tras dróg pieszo - jezdnych 1KD(X) do 14KD(X).
8) Budowa wydzielonych ci¹gów pieszych wraz z zieleni¹
urz¹dzon¹.
9) Budowa placu miejskiego - 1PL.
2. Modernizacja i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê w oparciu o sieæ wodoci¹gu komunalnego miasta Krakowa zasilanego ze strefy ciœnieniowej podstawowej pracuj¹cej w oparciu o ZUW "Rudawa",
oraz ze strefy podwy¿szonego ciœnienia pracuj¹cy w oparciu o hydroforniê "Na Barciach" oraz ze zbiorników "Górka Narodowa" projektowanych przy ul. Wêgrzeckiej:
a) sieæ wodoci¹gowa rozbiorcza,
b) przy³¹cza wodoci¹gowe (wg za³o¿eñ programu "Woda
dla wszystkich").
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji w oparciu o:
a) system kanalizacji rozdzielczej z odprowadzeniem
do kana³u sanitarnego w Al. 29 Listopada przy za³o¿eniu przebudowy jego dolnego odcinka od ul. Powstañców do ul. Lublañskiej,
b) system kanalizacji deszczowej (w tym budowa zbiorników retencyjnych) z odprowadzaniem do kana³u deszczowego w ci¹gu al.29 Listopada i do potoku W¹dó³
oraz do zbiorników retencyjnych dla przetrzymywania
sp³ywów z deszczów nawalnych.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) œrodków 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.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilnoprawnym lub w formie "partnerstwa
publiczno- prywatnego" - "PPP".
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednost-
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ki organizacyjne: Zarz¹d Dróg i Komunikacji, Zarz¹d Gospodarki Komunalnej.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna
Zarz¹d Gospodarki Komunalnej.
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.
Przewodnicz¹cy Rady: P. Pytko
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