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2039
Uchwa³a Nr VII/83/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "rejon ulicy Pachoñskiego".
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319,
Nr 225 poz.1635) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "rejon ulicy Pachoñskiego", zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a obejmuje obszar okreœlony granicami na rysunku
planu, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y
Nr LXXIII/713/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca
2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "rejon ulicy Pachoñskiego".
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu.

2. Ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y i czêœci graficznej
planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okreœlonym uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§3
1. Ustalenia planu stanowi¹ce czêœæ graficzn¹ obejmuj¹:
1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1000, ustalaj¹cy
przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów;
2) za³¹cznik Nr 2 - rysunek uzbrojenia terenu w skali 1:1000,
okreœlaj¹cy zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej.
2. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest rozstrzygniêcie, nie bêd¹ce
ustaleniami planu t.j.:
za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie Rady Miasta Krakowa o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania.
§4
Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y zostaj¹ wyra¿one w postaci:
1) przepisów wstêpnych (okreœlonych w Rozdziale I);
2) przepisów ogólnych dotycz¹cych ca³ego obszaru objêtego
planem (okreœlonych w Rozdziale II);
3) przepisów szczegó³owych dotycz¹cych przeznaczenia terenów wraz z zasadami ich zagospodarowania i warunkami
zabudowy (okreœlonych w Rozdziale III);
4) przepisów koñcowych (okreœlonych w Rozdziale IV).
§5
Podstawowym celem planu jest zapewnienie warunków
prawnych i przestrzennych dla rozwoju funkcji mieszkalnictwa
wielorodzinnego i us³ug poprzez:
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1) wprowadzenie odpowiednich regulacji zapewniaj¹cych racjonalne wykorzystanie terenów w aspekcie istniej¹cych walorów przestrzennych i ekonomicznych;
2) ustalenie zasad tworzenia harmonijnego uk³adu urbanistycznego z okreœleniem zasad kszta³towania zabudowy;
3) stworzenie œrodowiska mieszkaniowego zintegrowanego
z przestrzeniami publicznymi oraz prawid³owo ukszta³towanym wewnêtrznym systemem zieleni;
4) zapewnienie integracji z terenami otaczaj¹cymi.
§6
W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ grunty rolne
lub grunty leœne, w rozumieniu przepisów odrêbnych; nie nastêpuje zatem zmiana ich przeznaczenia na cele nierolnicze lub
nieleœne.
§7
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik, o
którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1;
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako jedyne lub przewa¿aj¹ce na danym terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku
planu;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - 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 planu;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czêœæ obszaru objêtego planem, wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczon¹ symbolem literowym - o ile z treœci uchwa³y nie wynika inaczej; w przypadku, kiedy w treœci
uchwa³y mowa jest o terenie inwestycji, nale¿y rozumieæ przez to teren objêty wnioskiem o pozwolenie na
budowê i granicami projektu jego zagospodarowania,
w rozumieniu przepisów odrêbnych;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczone na rysunku planu linie, poza którymi
nie mo¿na sytuowaæ budynków, w tym szczególnie od
strony istniej¹cych lub planowanych dróg;
8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczone na rysunku planu linie okreœlaj¹ce
nakazane sytuowanie na tej linii œcian frontowych,
szczytowych lub bocznych budynków, w stosunku do
planowanych dróg; w przypadku dróg przebiegaj¹cych
ukoœnie w stosunku do istniej¹cego uk³adu dzia³ek - co
najmniej naro¿ników œcian tych budynków;
9) niewydzielonych w planie dojazdach wewnêtrznych nale¿y przez to rozumieæ dojazdy, dla których na rysunku planu nie wydzielono terenu liniami rozgraniczaj¹cymi, zapewniaj¹ce obs³ugê budynków i urz¹dzeñ w obrêbie wyznaczonych planem terenów;
10) intensywnoœci zabudowy (I) - nale¿y przez to rozumieæ parametr ustalony na podstawie proporcji: sumy
powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych budynków, liczonej w zewnêtrznym obrysie murów (Po)
do powierzchni terenu inwestycji (T), obliczany wg
wzoru:

WskaŸnik intensywnoœci zabudowy: I =

Poz. 2039
Po
T

;

11) powierzchni zainwestowanej - nale¿y przez to rozumieæ
czêœæ powierzchni terenu lub dzia³ki budowlanej, zabudowanej kubaturowo i powierzchniowo, nie stanowi¹cej powierzchni biologicznie czynnej;
12) wskaŸniku powierzchni zainwestowanej - nale¿y przez
to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni zainwestowanej w powierzchni terenu lub dzia³ki budowlanej;
13) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu lub dzia³ki budowlanej; w obliczeniu
wskaŸnika uwzglêdnia siê 50% sumê powierzchni zieleni projektowanej na stropodachach i tarasach budynków o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2;
14) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
sumê powierzchni zabudowy wszystkich budynków
i obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie lub dzia³ce budowlanej, liczon¹ po ich zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy œcian przyziemia,
a w przypadku nadwieszeñ, podcieni z podporami
czy przejazdów - po obrysie ich wy¿szych kondygnacji;
15) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni terenu lub dzia³ki
budowlanej;
16) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miejsca i ich otoczenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej takie jak ulice, place, dziedziñce, otoczenie
przystanków komunikacji zbiorowej w tym autobusowej i kolejowej, tereny zieleni urz¹dzonej i inne dostêpne publicznie w szczególnoœci s³u¿¹ce zaspokajaniu
potrzeb ogó³u u¿ytkowników;
17) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone
i utrzymywane zespo³y drzew i krzewów, zieleni niskiej (trawniki i kwietniki);
18) Studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa;
19) ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
zawarte w treœci niniejszej uchwa³y wraz z za³¹cznikami Nr 1 i Nr 2;
20) obiektach us³ugowych - nale¿y przez to rozumieæ obiekty
przeznaczone dla potrzeb administracji publicznej, kultury, obs³ugi bankowej, handlu (w tym handlu hurtowego), gastronomii, us³ug, turystyki, œwiadczenia us³ug
pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych podobnych funkcji - w tym zwi¹zanych z obs³ug¹ podmiotów gospodarczych - a tak¿e budynki biurowe oraz obs³ugi celnej;
21) wysokoœci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ budynków mierzon¹ od poziomu najni¿ej po³o¿onego terenu przy budynku do najwy¿ej po³o¿onego
punktu zwieñczenia budynku (do gzymsu, górnej krawêdzi attyki, okapu lub kalenicy dachu), przy czym nie
uwa¿a siê za najni¿ej po³o¿ony teren przy budynku zag³êbienia zwi¹zanego ze zjazdem do gara¿u podziemnego oraz z zejœciem do piwnic.
2. Ilekroæ w uchwale zostaj¹ przywo³ane nazwy ulic nale¿y
przez to rozumieæ nazwy nadane ulicom wg stanu w dniu
uchwalenia planu.
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3. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.

Poz. 2039

1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹.

§8
§ 11
1. Okreœla siê obowi¹zuj¹ce elementy ustaleñ planu zawarte
na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y:
1) granice obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
oraz ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami
literowymi:
a) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) 1U, 2U - tereny zabudowy us³ugowej,
c) Z - teren zieleni ochronnej,
d) E - teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
e) KDD - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;
6) g³ówny ci¹g pieszy;
7) istniej¹ce szpalery zadrzewieñ do utrzymania.
2. Okreœla siê elementy informacyjne zawarte w czêœci graficznej, które nie stanowi¹ ustaleñ planu:
1) w granicach obszaru objêtego planem:
a) elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych krawêdzie jezdni i osie projektowanych dróg (w tym
niewydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych na
terenie MW, o których mowa w § 15 pkt 1 lit. d),
b) akcenty i dominanty przestrzenne;
2) poza granicami obszaru objêtego planem:
a) planowany przystanek kolejowy,
b) k³adka piesza z zejœciem na peron przystanku kolejowego,
c) istniej¹ce ulice,
d) rejony lokalizacji przystanków autobusowych,
e) kierunki powi¹zañ pieszych.
ROZDZIA£ II
Przepisy dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego planem
§9
Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:
1) tereny i obiekty chronione na mocy Ustawy o ochronie przyrody;
2) tereny i obiekty chronione na mocy Ustawy o ochronie zabytków i dóbr kultury; ze wzglêdu na po³o¿enie obszaru objêtego planem w strefie nadzoru archeologicznego okreœlonej w Studium w zakresie prowadzenia prac ziemnych obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne;
3) tereny nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi;
4) tereny górnicze;
5) tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych;
6) tereny i obiekty dóbr kultury wspó³czesnej.
§ 10
Utrzymanie, b¹dŸ przebudowa, istniej¹cej oraz realizacja
nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ:

Ustala siê zasady zagospodarowania terenów obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem. Pozosta³e zasady odnosz¹ce siê do zagospodarowania poszczególnych terenów okreœlono w Rozdziale III.
§ 12
W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego oraz kszta³towania przestrzeni publicznej ustala siê:
1) kszta³towanie przestrzeni mieszkalnictwa i us³ug jako harmonijnych zespo³ów zabudowy mieszkaniowej i us³ug z towarzysz¹c¹ zieleni¹ poprzez:
a) zachowanie warunków wynikaj¹cych z wyznaczonych na
rysunku planu nieprzekraczalnych i obowi¹zuj¹cych linii
zabudowy; w przypadku, gdy na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne,
b) stopniowanie wysokoœci zabudowy w nawi¹zaniu
do zabudowy na terenach s¹siaduj¹cych z obszarem objêtym planem, szczególnie od strony zachodniej, przy uwzglêdnieniu parametrów okreœlonych
w Rozdziale III,
c) zapewnienie jednorodnoœci form, detalu, kolorystyki i zastosowanego materia³u wykoñczeniowego lokalizowanych budynków;
d) w kolorystyce budynków przyjêcie zasady: œciany jasne, dachy ciemne (w odcieniach czerwieni, br¹zu i szaroœci);
2) kszta³towanie zieleni przy uwzglêdnieniu:
a) okreœlonych w Rozdziale III wskaŸników powierzchni biologicznie czynnej,
b) powi¹zania z zieleni¹ towarzysz¹c¹ obiektom istniej¹cym i zlokalizowanym na dzia³kach s¹siednich,
c) zapewnienia co najmniej 30% udzia³u drzew i krzewów
zimozielonych w zieleni urz¹dzonej;
3) lokalizacjê œmietników, placów sk³adowych i roz³adunkowo-manewrowych w miejscach nie eksponowanych widokowo z dróg publicznych;
4) w przypadku braku mo¿liwoœci spe³nienia wymogów zawartych w pkt 3 dysharmonijne elementy zagospodarowania nale¿y przes³aniaæ zieleni¹ zimozielon¹ lub ogrodzeniami pe³nymi, z zastrze¿eniem pkt 5 lit. a;
5) w przypadku budowy ogrodzeñ nale¿y uwzglêdniæ:
a) zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych z blachy oraz ogrodzeñ prefabrykowanych betonowych i ¿elbetowych
(przês³a),
b) w przypadku budowy ogrodzeñ wzd³u¿ dróg publicznych
- nakaz ich lokalizacji w liniach rozgraniczaj¹cych tych
dróg;
6) g³ówne wjazdy na dzia³ki lub na tereny inwestycji po³o¿one
w terenach 1U, 2U nale¿y lokalizowaæ od strony terenu dojazdowej KDD, przy dopuszczeniu dotychczasowych wjazdów bezpoœrednio z ul. Pachoñskiego;
7) zakaz lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ reklamowych oraz
tablic informacyjnych o wymiarach wiêkszych ni¿ 1,5m x
1,0m - z wy³¹czeniem terenów oznaczonych symbolami
1U i 2U;
8) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y przekraczaj¹cej 2000 m2.
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§ 13
W zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siê:
1) zasadê zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki
budowlanej lub terenu proporcji pomiêdzy czêœci¹ zabudowan¹ a niezabudowan¹, okreœlonych wskaŸnikiem powierzchni zabudowy i wskaŸnikiem powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale III;
2) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko wymagaj¹cych lub mog¹cych wymagaæ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko wg przepisów odrêbnych, z wyj¹tkiem dróg, obiektów
i sieci infrastruktury technicznej;
3) zakaz realizacji zabudowy bez równoczesnego wyposa¿enia
terenów w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w tym
odprowadzania œcieków sanitarnych i wód opadowych;
4) kszta³towanie systemu zieleni:
a) z uwzglêdnieniem w procesie zabudowy i zagospodarowania terenów istniej¹cego drzewostanu i wartoœciowych zakrzewieñ (a zw³aszcza œwierków i jesionów
rosn¹cych w œrodkowej czêœci terenu zabudowy us³ugowej 1U oraz skupiny lip i jaworów rosn¹cych w œrodkowo-zachodniej czêœci terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW),
b) z dopuszczeniem wycinki drzew i krzewów wy³¹cznie
w przypadkach nieuniknionych kolizji, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
c) poprzez tworzenie szpalerów drzew - szczególnie wzd³u¿
po³udniowej i pó³nocnej granicy obszaru objêtego planem (jako ograniczania bezpoœredniego wp³ywu zanieczyszczeñ komunikacyjnych i ha³asu);
5) rozwi¹zanie gospodarki odpadami komunalnymi i innymi
odpadami wg przepisów obowi¹zuj¹cych w Gminie Miejskiej Kraków, z segregacj¹ odpadów u Ÿród³a ich powstania, przy zachowaniu przepisów odrêbnych;
6) obowi¹zek podczyszczania wód opadowych i œcieków opadowych pochodz¹cych z dróg i parkingów przed ich wprowadzeniem do kanalizacji ogólnosp³awnej z zastosowaniem osadników i separatorów zgodnie z przepisami odrêbnymi;
7) zaspokojenie potrzeb grzewczych, i innych potrzeb energetycznych, nale¿y rozwi¹zaæ poprzez przy³¹czenie do miejskiego systemu ciep³owniczego - wzglêdnie w oparciu
o rozwi¹zania indywidualne tj. poprzez zastosowanie energii elektrycznej lub paliw "ekologicznie czystych" (np. gaz,
lekki olej opa³owy), z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych minimalne wskaŸniki emisyjne gazów i py³ów do
powietrza - z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;
8) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)
przyjmuje siê dopuszczalny poziom ha³asu w œrodowisku
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹, ustalony w przepisach odrêbnych;
9) obszar objêty planem po³o¿ony jest w ca³oœci w zasiêgu
oddzia³ywania ha³asu lotniczego; w przypadku ustanowienia obszaru ograniczonego u¿ytkowania w zwi¹zku z funkcjonowaniem lotniska Kraków-Balice mog¹ zostaæ wprowadzone ograniczenia lub regulacje wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych;
10) dokonanie rozpoznania stanu zanieczyszczenia gleby i ziemi, wynikaj¹cego z dotychczasowego u¿ytkowania terenów, ustalenia zakresu i kierunków ich rekultywacji oraz
podjêcie dzia³añ rekultywacyjnych dla zapewnienia standardów okreœlonych w przepisach odrêbnych;

Poz. 2039

11) standardy jakoœci gleby lub ziemi jak dla "gruntów zabudowanych i zurbanizowanych" (grupa B) - zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 14
W zakresie zasad i warunków podzia³u nieruchomoœci
ustala siê:
1) dopuszczenie mo¿liwoœci geodezyjnego podzia³u nieruchomoœci przy spe³nieniu warunków, o których mowa w przepisach odrêbnych;
2) k¹t po³o¿enia granicy dzia³ek w stosunku do pasa drogowego ulic publicznych oraz nie wydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 600 oraz nie
wiêkszy ni¿ 900; z uwagi na charakter i rodzaj przeznaczeñ
terenów objêtych planem nie ustala siê pozosta³ych parametrów dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci.
§ 15
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
uk³adu komunikacyjnego ustala siê:
1) zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru objêtego planem:
a) w obszarze objêtym planem obs³ugê komunikacyjn¹ nale¿y rozwi¹zaæ w oparciu o planowan¹ drogê dojazdow¹
KDD zapewniaj¹c¹ powi¹zanie z istniej¹c¹ ulic¹ zbiorcz¹
(ul. Pachoñskiego) zlokalizowan¹ bezpoœrednio poza po³udniow¹ granic¹ obszaru objêtego planem,
b) parametry dla kategorii ulicy dojazdowej okreœlono
w § 22,
c) obs³ugê komunikacyjn¹, o której mowa w lit. a winny
stanowiæ niewydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne,
o szerokoœci jezdni nie mniejszej ni¿ 5m,
d) w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)
niewydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne winny byæ
prowadzone w uk³adzie ci¹g³ym (pêtlowym, przy ograniczeniu siêgaczy) zapewniaj¹cym co najmniej dwa po³¹czenia z drog¹ dojazdow¹ KDD (od strony zachodniej
przy linii rozgraniczaj¹cej ustalenia MW oraz od strony
wschodniej naprzeciw wlotu do ul. Pachoñskiego),
e) przebieg g³ównego ci¹gu pieszego z towarzysz¹c¹ zieleni¹, wzd³u¿ wschodniej granicy obszaru objêtego planem z zapewnieniem powi¹zania w kierunku pó³nocnym
i po³udniowym;
2) obs³ugê komunikacj¹ zbiorow¹ zapewni¹:
a) linie autobusowe przebiegaj¹ce w ul. Pachoñskiego,
b) œrodek transportu szynowego (kolejowego) - po realizacji przystanku zlokalizowanego na odcinku linii kolejowej Kraków-Mydniki - Pod³ê¿e;
3) zasady obs³ugi parkingowej obszaru objêtego planem:
a) dla poszczególnych terenów nale¿y zapewniæ proporcjonaln¹ liczbê miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych wg wskaŸników okreœlonych w § 18 i w § 19,
b) miejsca do parkowania dla samochodów osobowych
mog¹ byæ projektowane tak¿e w obrêbie terenów KDD,
jako pasy i zatoki postojowe zgodnie z przepisami odrêbnymi, lub na terenach, dla których dopuszczone jest
przeznaczenie na parkingi,
c) miejsca parkingowe dla pojazdów transportu towarowego winny byæ lokalizowane odpowiednio w granicach
wyznaczonych planem terenów, terenów inwestycji lub
dzia³ek budowlanych, dla których dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi - zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozdziale III.
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§ 16
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala siê:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) zapewnienie zasilania w wodê obszaru objêtego planem z miejskiej sieci wodoci¹gowej w oparciu o istniej¹cy wodoci¹g φ 250 mm, zlokalizowany w ul. Pachoñskiego,
b) system rozprowadzaj¹cy wodê nale¿y oprzeæ na projektowanych wodoci¹gach φ150 mm w planowanej ulicy
dojazdowej i φ100 mm, w niewydzielonych w planie dojazdach wewnêtrznych,
c) zachowanie technicznych stref ochrony wzd³u¿ liniowych
urz¹dzeñ sieci wodoci¹gowej, okreœlonych w lit a, b, przez
zapewnienie odleg³oœci od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu nie mniej ni¿ 3,0 m do zabudowy i nie mniej
1,0 m do obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
d) jako wskazan¹ formê zagospodarowania terenów w ramach stref , o których mowa w lit. c, nale¿y przyj¹æ zieleñ
trawiast¹;
2) w zakresie kanalizacji utrzymuje siê system kanalizacji ogólnosp³awnej z warunkami:
a) odprowadzenie œcieków sanitarnych do miejskiej oczyszczalni œcieków i wód deszczowych nale¿y oprzeæ na istniej¹cym kolektorze ogólnosp³awnym φ 500 mm, a nastêpnie na przebiegaj¹cym w ul. Pachoñskiego kolektorze ogólnosp³awnym 600/900 mm,
b) uk³ad podstawowy odprowadzania œcieków w obszarze
objêtym planem winien zapewniæ kolektor w projektowanej ulicy dojazdowej, zbieraj¹cy œcieki z poszczególnych terenów, m. in. poprzez sieci lokalizowane w niewydzielonych w planie dojazdach wewnêtrznych,
c) w uk³adzie kanalizacji, w zale¿noœci od stanu technicznego, zostan¹ wykorzystane odcinki istniej¹cych kolektorów ogólnosp³awnych, w tym szczególnie posiadaj¹cych
bezpoœrednie pod³¹czenia do kolektora ogólnosp³awnego φ 500 mm w ul. Pachoñskiego,
d) zachowanie technicznych stref ochrony wzd³u¿ liniowych
urz¹dzeñ sieci kanalizacyjnej przez zapewnienie odleg³oœci od zewnêtrznych krawêdzi kana³u nie mniejszej
ni¿ 5,0 m do zabudowy i nie mniejszej ni¿ 2,0 m do obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
e) jako wskazan¹ formê zagospodarowania terenów w ramach stref, o których mowa w lit. d nale¿y przyj¹æ zagospodarowanie zieleni¹ trawiast¹;
3) w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
a) system nale¿y oprzeæ na istniej¹cej stacji SN/NN zlokalizowanej w po³udniowo-zachodniej czêœci obszaru objêtego planem z mo¿liwoœci¹ jej rozbudowy,
b) dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji w terenie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) wbudowanych lub
wolnostoj¹cych stacji zwi¹zanych z zapotrzebowaniem
dodatkowej mocy,
c) uzupe³niaj¹ce sieci SN zwi¹zane z budow¹ nowych stacji transformatorowych winny byæ prowadzone w planowanej ulicy dojazdowej, do po³¹czenia z istniej¹c¹ sieci¹ SN w ul. Pachoñskiego,
d) przebudowa istniej¹cej sieci NN oraz jej rozbudowa winna nast¹piæ w oparciu o ustalenia okreœlone w decyzjach administracyjnych z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych,
e) przy ustalaniu lokalizacji obiektów kubaturowych i dróg
nale¿y zachowaæ techniczne strefy ochrony wzd³u¿ liniowych obiektów elektroenergetycznych, które wynosz¹
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dla linii kablowych SN/NN - 0,5 m, licz¹c od skrajnego
przewodu, przy dopuszczeniu innych sposobów lokalizowania budowli pod warunkiem wykonania pomiarów
sprawdzaj¹cych natê¿enie pola elektromagnetycznego,
f) jako wskazan¹ formê zagospodarowania terenów w ramach stref, o których mowa w lit. e nale¿y przyj¹æ zieleñ
trawiast¹;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) system nale¿y oprzeæ na przebiegaj¹cym poza obszarem objêtym planem gazoci¹gu φ 200 mm, biegn¹cym
w osiedlu Pr¹dnik Bia³y - Zachód, przed³u¿onym do
ul. Wyki, a nastêpnie prowadzonym wzd³u¿ tej ulicy w kierunku obszaru objêtego planem,
b) obowi¹zuj¹ ograniczenia w zagospodarowaniu terenów,
w tym dotycz¹ce stref kontrolowanych i stref zagro¿enia wybuchem, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych,
c) jako wskazan¹ formê zagospodarowania terenów w ramach stref, o których mowa w lit. b nale¿y przyj¹æ zagospodarowanie zieleni¹ trawiast¹;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
a) system nale¿y oprzeæ na istniej¹cym ciep³oci¹gu 2 x φ
150 mm, przebiegaj¹cym w ul. Pachoñskiego, z uwzglêdnieniem istniej¹cych pod³¹czeñ 2x φ 80 mm oraz stacji
wymienników ciep³a do ciep³oci¹gu w ul. Pachoñskiego,
b) dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji nowego pod³¹czenia
bezpoœrednio do sieci o której mowa w lit. a, przy zastosowaniu wymienników ciep³a w poszczególnych budynkach, a ponadto mo¿liwoœæ przyjêcia rozwi¹zañ indywidualnych, uwzglêdniaj¹cych zapisy § 13 pkt 7,
c) nale¿y zachowaæ techniczne strefy ochrony wzd³u¿ liniowych obiektów sieci ciep³owniczej, o których mowa w pkt
a, przez zapewnienie lokalizacji obiektów kubaturowych
w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 2,0 m od zewnêtrznej krawêdzi ciep³oci¹gu,
d) jako wskazan¹ formê zagospodarowania terenów w ramach stref, o których mowa w lit. c nale¿y przyj¹æ zagospodarowanie zieleni¹ trawiast¹;
6) w zakresie telekomunikacji:
a) system nale¿y oprzeæ na liniach kablowych przebiegaj¹cych w ul. Pachoñskiego,
b) rozprowadzenie sieci w obszarze objêtym planem nast¹pi liniami kablowymi wzd³u¿ projektowanej ulicy dojazdowej i niewydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych;
7) w odniesieniu do istniej¹cych i projektowanych sieci infrastruktury technicznej ustala siê:
a) dopuszczenie utrzymania lub likwidacji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w dostosowaniu
do zakresu przebudowy obszaru i stopnia wystêpowania kolizji z planowanymi nowymi obiektami, zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiednie przedsiêbiorstwo energetyczne lub wodoci¹gowokanalizacyjne,
b) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia w planowanej
ulicy dojazdowej KDD oraz w niewydzielonych w planie
dojazdach wewnêtrznych,
c) dopuszczenie innego przebiegu tras infrastruktury technicznej ni¿ w pasie drogi dojazdowej KDD i niewydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych wy³¹cznie w przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi lub
ekonomicznymi oraz pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ one
naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu,
d) kolejnoœæ realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nale¿y koordynowaæ z kolejnoœci¹ realizacji zabudowy.
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§ 17
W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i u¿ytkowania terenu ustala siê:
1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania (powy¿sze nie dotyczy organizacji placu budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w planie);
2) utrzymanie dotychczasowego u¿ytkowania do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.
ROZDZIA£ III
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia terenów
wraz z zasadami ich zagospodarowania
i warunkami zabudowy
§ 18
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
literowym MW o przeznaczeniu podstawowym teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonych w ust. 1
terenach ustala siê:
1) us³ugi realizowane wy³¹cznie jako wbudowane w partery budynków mieszkalnych;
2) obiekty i urz¹dzenia sportu i rekreacji zwi¹zane z zabudow¹ mieszkaniow¹;
3) zieleñ urz¹dzon¹;
4) komunikacjê zwi¹zan¹ z obs³ug¹ terenu obejmuj¹c¹:
a) niewydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne,
b) niewydzielone w planie dojœcia piesze,
c) parkingi naziemne i gara¿e podziemne (w tym zwi¹zane
z us³ugami, o których mowa w pkt 1);
5) sieci i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej
zwi¹zane z funkcj¹;
6) obiekty ma³ej architektury.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu MW
obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w Rozdziale II uchwa³y, a ponadto ustalenia:
1) w zakresie zasad zabudowy ustala siê:
a) kszta³towanie zabudowy, lokalizowanej w zachodniej
czêœci terenu MW, w zasiêgu co najmniej 80 m od
zachodniej granicy obszaru objêtego planem - w nawi¹zaniu do gabarytów i formy zabudowy istniej¹cej
w s¹siedztwie (poza zachodni¹ granic¹ obszaru objêtego planem) - jako budynków o wysokoœci do czterech kondygnacji nadziemnych, przy uwzglêdnieniu
parametrów i wskaŸników okreœlonych w pkt 2,
b) przy realizacji niewydzielonych w planie dojazdów wewnêtrznych nale¿y uwzglêdniæ zapisy § 15 pkt 1 lit. d,
c) realizacjê niewydzielonego w planie dojazdu wewnêtrznego po stronie wschodniej terenu, z przebiegiem w bezpoœrednim s¹siedztwie terenu zieleni
ochronnej (Z); wzd³u¿ dojazdu dopuszcza siê lokalizacjê us³ug, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wbudowanych w partery budynków mieszkalnych,
d) budynki mieszkalne nale¿y lokalizowaæ w bezpoœrednim s¹siedztwie ulicy dojazdowej i niewydzielonych
w planie dojazdów wewnêtrznych, z mo¿liwoœci¹
kszta³towania zwartych pierzei, natomiast wnêtrza
zespo³ów tych budynków winna stanowiæ zieleñ urz¹dzona oraz obiekty i urz¹dzenia sportu i rekreacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3,
e) stosowanie dachów p³askich z dopuszczeniem stosowania dachów dwu lub wielospadowych na warunkach:
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– nachylenie po³aci dachu nie bêdzie mniejsze ni¿ 250
oraz nie wiêksze, ni¿ 400, przy czym ustalenie to nie
dotyczy zadaszeñ nad wejœciami o wysiêgu do 1,5m,
dla których dopuszcza siê k¹t nachylenia po³aci
mniejszy ni¿ 250,
– kalenice dachu przebiegaæ bêdzie na d³u¿szych
osiach budynków,
– spadki po³aci dachowych bêd¹ symetryczne, o jednolitym k¹cie nachylenia;
2) w zakresie parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia:
a) wskaŸnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 30%,
b) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - minimum
35%,
c) maksymalna wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, nie mo¿e przekraczaæ 24 m do poziomu
najwy¿ej po³o¿onego gzymsu lub okapu i 25 m do
górnej krawêdzi attyki oraz 27 m do kalenicy dachu,
z zastrze¿eniem przepisu lit. d poni¿ej,
d) maksymalna wysokoœæ zabudowy lokalizowanej w zachodniej czêœci terenu MW, okreœlonej w pkt 1 lit. a,
a tak¿e wolnostoj¹cych obiektów zwi¹zanych z urz¹dzeniami sportu i rekreacji - w ca³ym terenie MW nie mo¿e przekraczaæ 12 m do poziomu najwy¿ej po³o¿onego gzymsu lub okapu, 13 m do górnej krawêdzi
attyki oraz 15 m do kalenicy dachu,
e) w przypadku wolnostoj¹cych stacji transformatorowych ich wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ 4 m do poziomu gzymsu lub okapu, 4,5m do górnej krawêdzi
attyki oraz 6m do poziomu kalenicy dachu,
f) zapewnienie miejsc postojowych (mp) w iloœci:
– co najmniej 1 mp/1 mieszkanie,
– co najmniej 15 mp/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej i
20 mp)100 zatrudnionych dla us³ug,
– co najmniej 80% wymaganych miejsc postojowych
winno byæ realizowane jako gara¿e podziemne,
g) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie mo¿e przekroczyæ 40%
powierzchni terenu lub dzia³ki budowlanej, przy czym
ograniczenie to nie dotyczy ust. 2 pkt 1 i 3,
h) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie wiêkszy ni¿
1,5,
3) w s¹siedztwie obszaru kolejowego obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych;
4) udzia³ powierzchni zieleni rekreacyjnej w powierzchni
terenu MW nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 25%; powierzchniê zieleni rekreacyjnej wlicza siê do powierzchni biologicznie czynnej.
§ 19
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowym 1U, 2U o przeznaczeniu podstawowym tereny zabudowy us³ugowej, obejmuj¹ce obiekty us³ugowe,
o których mowa w § 7 pkt 20 wraz z parkingami zwi¹zanymi
z funkcj¹ us³ugow¹, z wy³¹czeniem obiektów, o których
mowa w § 12 pkt 8.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonych w ust. 1
terenach ustala siê lokalizacjê:
1) zieleni urz¹dzonej (zieleñce, skwery);
2) komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczonych terenów zabudowy us³ugowej obejmuj¹cej:
a) niewydzielone w planie dojazdy wewnêtrzne,
b) niewydzielone w planie dojœcia piesze;
3) parkingów innych ni¿ okreœlone w ust. 1;
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4) sieci i obiektów infrastruktury technicznej i komunalnej;
5) obiektów ma³ej architektury.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania okreœlonych
wy¿ej terenów obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne okreœlone w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto zamieszczone poni¿ej
ustalenia:
1) w zakresie zasad zabudowy ustala siê:
a) kszta³towanie zabudowy, lokalizowanej w zachodniej czêœci terenu 1U, w zasiêgu co najmniej 60 m
od zachodniej granicy obszaru objêtego planem w nawi¹zaniu do gabarytów i formy istniej¹cej zabudowy us³ugowej w tej czêœci terenu 1U, przy
uwzglêdnieniu parametrów i wskaŸników okreœlonych w pkt 2,
b) dachy p³askie z dopuszczeniem stosowania dachów
dwu lub wielospadowych na warunkach:
– nachylenie po³aci dachu nie bêdzie stanowiæ mniej
ni¿ 250 oraz nie wiêcej ni¿ 400 przy czym ustalenie
to nie dotyczy zadaszeñ nad wejœciami do wysiêgu
1,5 m, dla których dopuszcza siê k¹t nachylenia po³aci mniejszy ni¿ 250,
– kalenica dachu przebiegaæ bêdzie na osi budynków,
– spadki po³aci dachowych o zachowanej symetrii katów nachylenia;
2) w zakresie parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia:
a) wskaŸnik powierzchni zabudowy - maksymalnie 40%,
b) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - minimum
10%,
c) maksymalna wysokoœæ zabudowy, w zachodniej czêœci terenu okreœlonej w pkt 1 lit. a nie mo¿e przekraczaæ 11 m do poziomu najwy¿ej po³o¿onego gzymsu
lub okapu, 12 m do górnej krawêdzi attyki lub 13 m do
kalenicy dachu,
d) maksymalna wysokoœæ zabudowy w pozosta³ej czêœci terenu 1U oraz na terenie 2U nie mo¿e przekraczaæ 15 m do poziomu najwy¿ej po³o¿onego gzymsu
lub okapu, 16m do górnej krawêdzi attyki oraz 18 m
do kalenicy dachu,
e) dopuszcza siê mo¿liwoœæ wprowadzenia akcentu wysokoœciowego w terenie 1U o powierzchni zabudowy
nie wiêkszej ni¿ 350 m2, przy czym ustala siê jako nieprzekraczaln¹ jego wysokoœæ 28m do poziomu górnej
krawêdzi attyki lub 30 m do kalenicy dachu,
f) zapewnienie wskaŸnika miejsc postojowych (mp) w iloœci co najmniej 15 mp/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej
i co najmniej 20mp)100 zatrudnionych,
g) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie mo¿e przekroczyæ
40% powierzchni terenu lub dzia³ki budowlanej
(z wy³¹czeniem ust. 2 pkt 1, a dla terenu 2U tak¿e
ust. 2 pkt 4),
h) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy nie wiêkszy ni¿ 1,8.
§ 20
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
Z o przeznaczeniu podstawowym teren zieleni ochronnej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonym w ust.1
terenie ustala siê lokalizacjê:
1) g³ównego ci¹gu pieszego przy wschodniej granicy obszaru objêtego planem;
2) sieci i obiektów infrastruktury technicznej - w przypadkach braku mo¿liwoœci ich lokalizacji w ulicy dojazdowej
i niewydzielonych w planie dojazdach wewnêtrznych.

Poz. 2039

3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu okreœlonego w ust. 1 obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale
II niniejszej uchwa³y, a ponadto wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - maksymalnie 20%.
4. W s¹siedztwie obszaru kolejowego (po³o¿onego poza obszarem objêtym planem) obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce
z przepisów odrêbnych.
§ 21
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem
E o przeznaczeniu podstawowym teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych obejmuj¹cy istniej¹c¹ stacjê transformatorow¹ SN/NN.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonych w ust. 1
terenach dopuszcza siê lokalizacjê:
1) miejsc postojowych i dojazdów zwi¹zanych z obs³ug¹
terenu;
2) zieleni towarzysz¹cej.
3. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu okreœlonego w ust. 1 obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale
II niniejszej uchwa³y, a ponadto:
1) wskaŸnik powierzchni zainwestowanej - max. 90%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 50%;
3) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 10%;
4) maksymalna wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 6m do poziomu najwy¿ej po³o¿onego gzymsu, górnej krawêdzi attyki lub kalenicy dachu.
§ 22
1. Wyznacza siê teren drogi publicznej oznaczony na rysunku
planu symbolem KDD o przeznaczeniu podstawowym teren ulicy dojazdowej.
2. W liniach rozgraniczaj¹cych wymienionej w ust.1 ulicy w nawi¹zaniu do §16 pkt 7 lit. b ustala siê przebieg uzbrojenia
terenu okreœlony na rysunku uzbrojenia terenu z zastrze¿eniem zawartym w §16 pkt 7 lit. c .
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okreœlonych w ust.1
terenach ustala siê lokalizacjê:
1) innych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
2) zieleni towarzysz¹cej;
3) miejsc postojowych samochodów osobowych z zastrze¿eniem zachowania przepisów odrêbnych .
4. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu okreœlonego w ust. 1 obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale
II niniejszej uchwa³y, a ponadto:
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - jak na rysunku
planu;
2) ulica jednojezdniowa dwupasowa o szerokoœci co najmniej 6m,
3) obustronne chodniki.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 23
Ustala siê stawkê procentow¹, o której mowa w art. 36
ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoœci:
dla terenów oznaczonych symbolem 1U,2U oraz MW - 30%;
dla pozosta³ych terenów - 0%.
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§ 24

§ 25

W granicach obszaru objêtego planem traci moc zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzona uchwa³¹ Nr CXXII)1092)98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w zakresie ustaleñ dotycz¹cych Obszarów Urz¹dzeñ Komunikacyjnych )Dz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 17,
poz. 110).

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 26
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"REJON ULICY PACHOÑSKIEGO"
Rysunek planu

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/83/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 lutego 2007 r.

SCHEMAT ODZIA£U SEKCJI

1.

2.

3.

4.

LEGENDA:

1.2. Oznaczenia przeznaczenia terenów (w ustalonych liniach rozgraniczaj¹cych)

1. Oznaczenia graficzne stanowi¹ce treœæ ustaleñ rysunku
planu

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Tereny zabudowy us³ugowej

1.1. Ustalenia formalne
Granice obszaru objêtego planem
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

Tereny zieleni ochronnej
Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
Tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe
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1.3. Warunki zagospodarowania
akcenty i dominanty przestrzenne
A) ustalone w ramach planu
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy

2.2. Poza granicami objêtego planem

nieprzekraczalne linie zabudowy

k³adka piesza z zejœciem na peron przystanku
kolejowego

g³ówny ci¹g pieszy
przystanek kolejowy PKP
istniej¹ce szpalery zadrzewieñ do utrzymania
UL. PACHOÑSKIEGO

2. Informacyjne treœci planu
2.1. W granicach obszaru objêtego planem
jezdnie i osie planowacych ulic (w tym niewydzielonych ulic wewn. na terenie MW o których
mowa w paragrafie 15 pkt 1d uchwa³y)

1.

A

istniej¹ce ulice w liniach rozgraniczaj¹cych
rejon lokalizacji przystanków autobusowych
kierunki powi¹zañ pieszych
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"REJON ULICY PACHOÑSKIEGO"
Rysunek uzbrojenia terenu

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VII/83/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 lutego 2007 r.

SCHEMAT PODZIA£U SEKCJI

1.

2.

3.

4.

LEGENDA:
projektowana sieæ wodoci¹gowa
Granica obszaru objêtego planem
istniej¹ca sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

projektowana sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

istniej¹ce linie kablowe telekomunikacyjne

tereny zabudowy us³ugowej

projektowane linie kablowe telekomunikacyjne

tereny zieleni ochronnej

istniej¹ce ciep³oci¹gi

tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych

projektowane ciep³oci¹gi

tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe

istniej¹ca stacja transformatorowa SN/NN

obowi¹zuj¹ce linie zabudowy

istniej¹ce linie enrgetyczne œredniego napiêcia

niprzekraczalne linie zabudowy

rejon lokalizacji projektowanej stacji transformatorowej wnetrzowej (lub wolnostoj¹cej) SN/MM

Podstawowe elementy systemu uzbrojenia terenu
istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa

projektowane linie enrgetyczne œredniego napiêcia
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projektowane gazoci¹gi
Istniej¹ce elementy sieci do zachowania likwidacji lub prze³o¿enia w dostosowania do potrzeb wynikaj¹cyh ze stopnia przekszta³ceñ tetenu dla nowych funkcji
istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
istniej¹ca sieæ kanalizacji ogólnodostepnej
istniej¹ce linie kablowe telekomunikacyjne
istniej¹ce ciep³oci¹gi
istniej¹ce linie elektroenergetyczne niskiego
i œredniego napiêcia w tym oœwietlenie

1.

Poz. 2039
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4.

Przewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VII/83/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 lutego 2007 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, DOTYCZ¥CE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "REJON ULICY PACHOÑSKIEGO"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w tym rozwi¹zania i zasady obs³ugi
komunikacyjnej obszaru "rejon ulicy Pachoñskiego", zosta³y
okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu,
w tym w czêœci graficznej planu, stanowi¹cej integraln¹ czêœæ
uchwa³y.
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie nastêpuj¹ce inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
Budowê nowej drogi dojazdowej (klasy D), w tym w³¹czenia
jej do ul. Pachoñskiego - w skrzy¿owaniu z ul. Wyki.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnej obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, oœwietlenie, urz¹dzenia sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê
- budowê wodoci¹gu φ150 mm w planowanej drodze
dojazdowej (KDD) - w ramach przebudowy systemu
lokalnego;
2) w zakresie odprowadzania œcieków i wód opadowych
- budowê odcinków kolektora ogólnosp³awnego
φ 200 mm - φ400 mm przebiegaj¹cego w planowanej
drodze dojazdowej (KDD) - w ramach przebudowy systemu lokalnego.
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 zewnêtrznych (w tym dotacji, kredytów i po¿yczek),
c) udzia³u inwestorów w ramach porozumieñ o charakterze
cywilno-prawnym, lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne - odpowiednio do rodzaju i zakresu inwestycji: Krakowski Zarz¹d Dróg oraz Krakowski Zarz¹d Komunalny.
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Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna
Krakowski Zarz¹d Komunalny.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Istnieje mo¿liwoœæ finansowania inwestycji z zakresu sieci
wodoci¹gowej - wy³¹cznie 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) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
(MPWiK S.A.) wraz z programem "woda dla wszystkich",
b) organizacji, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych,
c) 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
zmiany niniejszego Rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
2040
Uchwa³a Nr IV/22/2007
Rady Gminy Sêkowa
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa - wieœ Ma³astów.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 oraz
art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn.
zm.); art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn.
zm.) oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leœnych (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 121
poz. 1266 z póŸn. zm.) Rada Gminy Sêkowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Stwierdza siê zgodnoœæ ze "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa" zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XXVIII/200/2002 Rady Gminy Sêkowa z dnia 15 kwietnia 2002 r. oraz uchwala siê zmianê
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sêkowa, wprowadzonego Uchwa³¹ Nr XVII/112/2004
Rady Gminy Sêkowa z dnia 26 listopada 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego Nr 439 z 2004 r. poz. 5076), zwanego
dalej "planem dotychczasowym".
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2. Wymieniona w ust. 1 zmiana obejmuje czêœæ dzia³ki nr 145/4
w obrêbie ewidencyjnym Ma³astów, objêt¹ Uchwa³¹
Nr XXV/196/2005 Rady Gminy Sêkowa z dnia 28 grudnia
2005 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa ze
zmian¹ wprowadzon¹ Uchwa³¹ Nr XXVII/201/2006 Rady
Gminy Sêkowa z dnia 3 marca 2006 r.
3. Uchyla siê ustalenia planu dotychczasowego w czêœci dotycz¹cej wymienionej w ust. 2 dzia³ki na terenie wsi Ma³astów.
4. Treœæ niniejszej uchwa³y stanowi czêœæ tekstow¹ planu.
5. Za³¹cznikami do uchwa³y stanowi¹cymi jej integralne czêœci s¹:
a) rysunek planu w skali 1:500 wraz z wyrysem "Studium"
wymienionego w ust. 1,
b) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy i o sposobach ich finansowania.
6. W granicach terenu objêtego zmian¹ znosi siê symbole "4.1.R/
o" i "LSn" wprowadzaj¹c w to miejsce symbole "MN/UT", "KD"
i "ZL" oznaczaj¹ce odpowiednio: teren budownictwa jednorodzinnego i rekreacyjno-turystycznego, drogê wewnêtrzn¹ oraz
teren zieleni leœnej - z nastêpuj¹cymi ustaleniami:
"MN/UT"
1) Budownictwo jednorodzinne i rekreacyjno-turystyczne stanowi¹ równorzêdne funkcje terenu. Funkcj¹ uzupe³niaj¹c¹
jest rzemios³o i us³ugi nieuci¹¿liwe nie wymagaj¹ce realizacji odrêbnego budynku.
2) Dopuszcza siê wolnostoj¹ce gara¿e dla samochodów osobowych - do 2 stanowisk na dzia³ce.
3) Zabudowa do dwóch kondygnacji nadziemnych z drug¹ kondygnacj¹ w kubaturze dachu.
4) Obowi¹zek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy
wed³ug oznaczeñ na rysunku planu.
5) Minimalny wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej dzia³ki ustala siê na 60%. WskaŸnik powierzchni projektowanej
zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni dzia³ki
przeznaczonej na inwestycjê nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 20%.
6) Obowi¹zek zorganizowania systemu odwodnienia terenu
poprzez wykonanie drena¿u na poziomie posadowienia obiektów oraz wykonanie - wzd³u¿ wschodniej granicy dzia³ki rowu odwadniaj¹cego przejmuj¹cego wody opadowe sp³ywaj¹ce z górnej partii zbocza.
7) Czêœæ terenu objêtego zmian¹ planu po³o¿ona jest w obszarze zbocza o nachyleniu ok. 20 - 30 % . Obowi¹zuje w zwi¹zku
z tym odpowiednie uwzglêdnienie tego w projekcie budowlanym stosownie do opracowania geotechnicznego, w szczególnoœci poprzez posadowienie zbrojonych ³aw fundamentowych w obrêbie piaskowcowo-³upkowego pod³o¿a skalnego (ok. 1,5 m p.p.t).
"KD"
Projektowana droga wewnêtrzna o szerokoœci 5,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych - ³¹cz¹ca teren "MN/UT" z drog¹ gminn¹,
oznaczon¹ w planie dotychczasowym symbolem "6.2.KD", stanowi¹c¹ dzia³kê nr ew. 143.
Dopuszcza siê - stosownie do przepisów odrêbnych - inne zabezpieczenie dostêpu objêtej planem dzia³ki do drogi publicznej.
"ZL"
Teren zieleni leœnej podlegaj¹cej ochronie przed zainwestowaniem kubaturowym. Dopuszczone zainwestowanie na cele
rekreacji otwartej z urz¹dzeniami ma³ej architektury.

Poz. 2040
§2

W granicach opracowania obowi¹zuj¹:
A. Ustalenia ogólne dotycz¹ce ochrony œrodowiska.
1. Stosownie do przepisów odrêbnych ochronie podlegaj¹: klimat akustyczny, jakoœæ powietrza atmosferycznego, wody
powierzchniowe oraz gatunki roœlin i zwierz¹t wystêpuj¹cych w stanie dzikim.
2. Zakazuje siê dokonywania zmian stosunków wodnych obni¿aj¹cych potencja³ ekologiczny obszaru.
3. Zabrania siê lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w zrozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska, z wyj¹tkiem inwestycji infrastruktury technicznej.
4. Nakazuje siê ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeñ powietrza, wód i gleby poprzez stosowanie ekologicznie bezpiecznych systemów.
5. Zakazuje siê sk³adowania odpadów oraz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie przetwarzania, gromadzenia i segregowania odpadów. Usuwanie odpadów sta³ych
poprzez segregacjê i gromadzenie w przystosowanych do
tego celu pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami
odrêbnymi, z wywo¿eniem poza obszar Gminy przez koncesjonowanego odbiorcê - stosownie do zawartych przez
Gminê porozumieñ. Gospodarka odpadami winna byæ zgodna z przepisami odrêbnymi.
6. Wszelkiego rodzaju niekorzystne oddzia³ywania inwestycji
na otoczenie i œrodowisko winno zawieraæ siê w granicach
dzia³ki inwestora.
7. Obowi¹zek ochrony znalezisk archeologicznych. W przypadku wyst¹pienia w trakcie prac ziemnych znalezisk archeologicznych obowi¹zuje przerwanie prac i zg³oszenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace mog¹ byæ wznowione po podjêciu stosownych decyzji przez w³aœciwy organ ochrony zabytków.
B. Ustalenia ogólne dotycz¹ce kszta³towania ³adu przestrzennego.
1. Bry³y budynków powinny mieæ charakter horyzontalny (bez
akcentów wysokoœciowych). Dachy strome o nachyleniu
g³ównych po³aci od 30 do 45 stopni. Kalenice i okapy musz¹
byæ poziome. Wysuniêcie okapu min. 0,70 m od lica œciany
lub innego elementu elewacji. Poziom posadzki parteru max.
1,20 m nad œrednim poziomem terenu. Zakaz stosowania
w elewacjach kamieni otoczaków, kolorowej ceramiki i kolorowego szk³a. Pokrycie dachów i elewacje w kolorach stonowanych, harmonizuj¹cych z otoczeniem. W ogrodzeniach
wyklucza siê stosowanie prefabrykowanych betonowych
elementów ozdobnych, tralek i kolumn. Szerokoœæ elewacji
frontowej nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 20,0 m.
2. W granicach opracowania nie wyznacza siê terenów przewidzianych do scalenia i podzia³u w zrozumieniu przepisów
o scaleniach gruntów i o gospodarce nieruchomoœciami.
C. Ustalenia ogólne dotycz¹ce systemów infrastruktury technicznej.
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych œcieków do wód i gleby. Odprowadzenie œcieków docelowo do kanalizacji komunalnej
z dopuszczeniem indywidualnego rozwi¹zania gospodarki
œciekowej.
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2. Obowi¹zek kompleksowego wyposa¿enia terenu i poszczególnych dzia³ek w podstawowe urz¹dzenia infrastruktury
technicznej.
3. Zaopatrzenie w wodê docelowo z wiejskiego zbiorczego
wodoci¹gu lub z ujêæ w³asnych w granicach terenu pozostaj¹cego w dyspozycji inwestora - z usytuowaniem wed³ug
przepisów odrêbnych.
4. Œcieki opadowe z powierzchni dzia³ek nie mog¹ byæ odprowadzone poza granice dzia³ki o ile odprowadzenie nie nastêpuje do systemu kanalizacji deszczowej.
5. Ogrzewanie obiektów indywidualne w oparciu o noœniki
energii zapewniaj¹ce zachowanie dopuszczalnego - stosownie do przepisów odrêbnych - poziomu emisji zanieczyszczeñ. Zalecone stosowanie gazu, oleju opa³owego, energii
elektrycznej, energii s³onecznej lub innych Ÿróde³ niekonwencjonalnych.
6. Obs³uga komunikacyjna - jak w ustaleniach dla terenu "KD"
w § 1 ust. 6.
7. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci istniej¹cej na
warunkach okreœlonych przez administratora sieci.

Poz. 2040
tereny budownictwa jednorodzinnego i rekreacyjno-turystycznego
droga wewnêtrzna (przebieg orientacyjny)
o szer. 5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych
tereny zieleni lesnej

Oznaczenia informacyjnyje
wg planu dotychczasowego – nie ulegaj¹ zmianie
granica ko³nierza urbanistycznego
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
tereny rolne zagro¿one osuwaniem siê mas
ziemnych
tereny leœne niepañstwowe

§3
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik
Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania stawkê
procentow¹ stanowi¹c¹ podstawê do naliczenia op³at, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 Ustawy - ustala siê w wysokoœci 0%.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sêkowa.
§5
1. Uchwa³a podlega publikacji i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30
dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a podlega tak¿e publikacji na stronie internetowej
Urzêdu Gminy Sêkowa.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/22/2007
Rady Gminy Sêkowa
z dnia 23 lutego 2007 r.
Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminê Sêkowa
Rysunek planu
LEGENDA:
Ustalenia planu
granica opracowania
wewnêtrzne linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach (orientacyjne)
nieprzekraczalna linia zabudowy
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik
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Za³¹czink do rysunku planu

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sêkowa

"Wyrys z obowi¹zuj¹cego "Studium uwarunkoñ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa" – zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXVII/200/2002 Rady Gminy Sêkowa z dnia 15.04.2002 r."

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr IV/22/2007
Rady Gminy Sêkowa
z dnia 23 lutego 2007 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE
RADY GMINY SÊKOWA
1. O sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy.
2. O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa - wieœ Sêkowa (dzia³ka nr 220/1) oraz wieœ
Ma³astów (dzia³ka nr 145/4).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póŸn. zm.) - Rada Gminy Sêkowa:
Ad 1) Rozstrzyga, ¿e ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa, wprowadzanymi na terenie wsi Sêkowa - dzia³ka nr 220/1 oraz wsi
Ma³astów - dzia³ka nr 145/4 - nie jest zwi¹zana realizacja
¿adnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Ad 2) Oœwiadcza, ¿e w toku wy³o¿enia do wgl¹du publicznego
projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sêkowa - wieœ Sêkowa (dzia³ka nr
220/1) i wieœ Ma³astów (dzia³ka nr 145/4) oraz do 14 dni po
okresie wy³o¿enia i w czasie dyskusji publicznej - nie wp³ynê³y ¿adne uwagi wymagaj¹ce rozpatrzenia przez Radê
Gminy Sêkowa.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik
2041
Uchwa³a Nr IV/23/2007
Rady Gminy Sêkowa
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa - wieœ Sêkowa.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1oraz
art.27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.);
art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.)
oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz.
1266 z póŸn .zm.) Rada Gminy Sêkowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Stwierdza siê zgodnoœæ ze "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa" zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XXVIII/200/2002 Rady Gminy Sêkowa z dnia 15 kwietnia 2002 r. oraz uchwala siê zmianê
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sêkowa, wprowadzonego Uchwa³¹ Nr XVII/112/2004
Rady Gminy Sêkowa z dnia 26 listopada 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego Nr 439 z 2004 r. poz. 5076), zwanego
dalej "planem dotychczasowym".

Poz. 2040, 2041

2. Wymieniona w ust. 1 zmiana obejmuje dzia³kê nr 220/1 w obrêbie ewidencyjnym Sêkowa, okreœlon¹ w Uchwale Nr XXV/
191/2005 Rady Gminy Sêkowa z dnia 28 listopada 2005 r.
w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa z póŸn.
zmian¹.
3. Uchyla siê ustalenia planu dotychczasowego w czêœci dotycz¹cej wymienionej w ust. 2 dzia³ki wchodz¹cej w sk³ad terenów oznaczonych symbolami "4.1.R" i "4.1.R/p" na terenie wsi Sêkowa.
4. Treœæ niniejszej uchwa³y stanowi czêœæ tekstow¹ planu.
5. Za³¹cznikami do uchwa³y stanowi¹cym jej integralne czêœci s¹:
a) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem "Studium"
wymienionego w ust. 1,
b) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy i o sposobach ich finansowania.
6. W granicach terenu objêtego zmian¹ znosi siê symbole "4.1.R"
i "4.1.R/p" wprowadzaj¹c w to miejsce symbole "1.4. MN 1"
i "6.2.KD 1" oznaczaj¹ce odpowiednio teren zabudowy jednorodzinnej oraz obs³uguj¹cych ten teren dróg dojazdowych
- z nastêpuj¹cymi ustaleniami:
1) Zabudowa jednorodzinna stanowi funkcjê podstawow¹
terenu. Funkcj¹ uzupe³niaj¹c¹ jest rzemios³o i us³ugi
nieuci¹¿liwe nie wymagaj¹ce realizacji odrêbnego budynku.
2) Dopuszcza siê wolnostoj¹ce gara¿e dla samochodów
osobowych - do 2 stanowisk.
3) Zabudowa do dwóch kondygnacji nadziemnych z drug¹
kondygnacj¹ w kubaturze dachu.
4) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego zmian¹ w terenie eksponowanym krajobrazowo - ustala siê obowi¹zek wprowadzenia w granicach dzia³ek zieleni wysokiej
i niskiej o charakterze krajobrazowym (z doborem gatunków rodzimych) na min. 20 % powierzchni dzia³ki budowlanej.
5) Obowi¹zek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy wed³ug oznaczeñ na rysunku planu.
6) Minimalny wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej
dzia³ki ustala siê na 60%. WskaŸnik powierzchni projektowanej zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni dzia³ki przeznaczonej na inwestycjê nie mo¿e
byæ wiêkszy ni¿ 20%.
7) Powierzchnia nowowydzielanych dzia³ek budowlanych nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1.000 m2. Szerokoœæ frontu dzia³ki
budowlanej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 18,0 m. Obowi¹zuj¹ podane na rysunku planu zasady podzia³u terenu na
dzia³ki budowlane oraz wydzielenia dróg wewnêtrznych.
Linie podzia³u wewnêtrznego mog¹ byæ korygowane stosownie do szczegó³owego projektu geodezyjnego jednak
z zachowaniem okreœlonych w planie zasad.
8) Obowi¹zek zachowania istniej¹cego systemu odwodnienia terenu rowami otwartymi.
9) Utrzymuje siê strefê ochronn¹ linii elektroenergetycznej s.n. o symbolu "7.1.E". Utrzymuje siê sieæ elektryczn¹
n.n. z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, zmiany
trasy oraz budowy przy³¹czy.
10) Czêœæ terenu objêtego zmian¹ planu po³o¿ona jest w obszarze o podwy¿szonym poziomie wody gruntowej (zagro¿onym stagnacj¹ wód). Obowi¹zuje w zwi¹zku z tym
odpowiednie uwzglêdnienie tego w projekcie budowlanym stosownie do opracowania geotechnicznego.
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§2
W granicach opracowania obowi¹zuj¹:
A. Ustalenia ogólne dotycz¹ce ochrony œrodowiska.
1. Stosownie do przepisów odrêbnych ochronie podlegaj¹: klimat akustyczny, jakoœæ powietrza atmosferycznego, wody
powierzchniowe oraz gatunki roœlin i zwierz¹t wystêpuj¹cych w stanie dzikim.
2. Zakazuje siê dokonywania zmian stosunków wodnych obni¿aj¹cych potencja³ ekologiczny obszaru.
3. Zabrania siê lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w zrozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska, z wyj¹tkiem inwestycji infrastruktury technicznej.
4. Nakazuje siê ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeñ powietrza, wód i gleby poprzez stosowanie ekologicznie bezpiecznych systemów.
5. Zakazuje siê sk³adowania odpadów oraz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie przetwarzania, gromadzenia i segregowania odpadów. Usuwanie odpadów sta³ych
poprzez segregacjê i gromadzenie w przystosowanych do
tego celu pojemnikach, usytuowanych zgodnie z przepisami
odrêbnymi, z wywo¿eniem poza obszar Gminy przez koncesjonowanego odbiorcê - stosownie do zawartych przez
Gminê porozumieñ. Gospodarka odpadami winna byæ zgodna z przepisami odrêbnymi.
6. W szelkiego rodzaju niekorzystne oddzia³ywania inwestycji
na otoczenie i œrodowisko winno zawieraæ siê w granicach
dzia³ki inwestora.
7. Obowi¹zek ochrony znalezisk archeologicznych. W przypadku wyst¹pienia w trakcie prac ziemnych znalezisk archeologicznych obowi¹zuje przerwanie prac i zg³oszenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace mog¹ byæ wznowione po podjêciu stosownych decyzji przez w³aœciwy organ ochrony zabytków.

Poz. 2041

czeniem indywidualnego rozwi¹zania gospodarki œciekowej.
2. Obowi¹zek zachowania stref ochronnych i stref bezpieczeñstwa od linii energetycznych i gazowych stosownie do przepisów odrêbnych.
3. Obowi¹zek kompleksowego wyposa¿enia terenu i poszczególnych dzia³ek w podstawowe urz¹dzenia infrastruktury
technicznej.
4. Zaopatrzenie w wodê z wiejskiego zbiorczego wodoci¹gu
lub z ujêæ w³asnych w granicach terenu pozostaj¹cego w dyspozycji inwestora - z usytuowaniem wed³ug przepisów odrêbnych.
5. Œcieki opadowe z powierzchni dzia³ek nie mog¹ byæ odprowadzone poza granice dzia³ki o ile odprowadzenie nie nastêpuje do systemu kanalizacji deszczowej. Œcieki opadowe
z powierzchni dróg dojazdowych "6.2.KD 1" winny byæ odprowadzone odpowiednim do ukszta³towania terenu systemem odwodnienia (kanalizacji deszczowej lub odwodnienia
powierzchniowego) do odbiornika po podczyszczeniu z frakcji sta³ych i zanieczyszczeñ ropopochodnych. Kolektory kanalizacji deszczowej winny byæ prowadzone w pasie drogowym dróg "6.2.KD 1" albo - za zgod¹ w³aœciciela - równie¿
przez teren dzia³ek.
6. Ogrzewanie obiektów indywidualne w oparciu o noœniki
energii zapewniaj¹ce zachowanie dopuszczalnego - stosownie do przepisów odrêbnych - poziomu emisji zanieczyszczeñ. Zalecone stosowanie gazu, oleju opa³owego, energii
elektrycznej, energii s³onecznej lub innych Ÿróde³ niekonwencjonalnych.
7. Obs³uga komunikacyjna przewidziana jest drogami wewnêtrznymi "6.2.KD 1" o szerokoœci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zakoñczonych placami nawrotowymi o wymiarach min. 12,5 x 12,5 m. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
dopuszcza siê prowadzenie niezbêdne ci¹gów uzbrojenia
z których nale¿y projektowaæ przy³¹cza do dzia³ek.
8. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci istniej¹cej na
warunkach okreœlonych przez administratora sieci.
§3

B. Ustalenia ogólne dotycz¹ce kszta³towania ³adu przestrzennego.
1. Bry³y budynków powinny mieæ charakter horyzontalny (bez
akcentów wysokoœciowych). Dachy strome o nachyleniu
g³ównych po³aci od 30 do 45 st. Kalenice i okapy musz¹ byæ
poziome. Wysuniêcie okapu min. 0,70 m od lica œciany lub
innego elementu elewacji. Poziom posadzki parteru max.
1,20 m nad œrednim poziomem terenu. Zakaz stosowania
w elewacjach kamieni otoczaków, kolorowej ceramiki i kolorowego szk³a. Pokrycie dachów i elewacje w kolorach stonowanych, harmonizuj¹cych z otoczeniem. W ogrodzeniach
wyklucza siê stosowanie prefabrykowanych betonowych
elementów ozdobnych, tralek i kolumn. Ogrodzenia dzia³ek
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg. Szerokoœæ elewacji frontowej nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 20,0 m.
2. W granicach opracowania nie wyznacza siê terenów przewidzianych do scalenia i podzia³u w zrozumieniu przepisów
o scaleniach gruntów i o gospodarce nieruchomoœciami.

Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania stawkê
procentow¹ stanowi¹c¹ podstawê do naliczenia op³at, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 Ustawy - ustala siê w wysokoœci 30%.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sêkowa.
§5
1 Uchwa³a podlega publikacji i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30
dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a podlega tak¿e publikacji na stronie internetowej
Urzêdu Gminy Sêkowa.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik

C. Ustalenia ogólne dotycz¹ce systemów infrastruktury technicznej.
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych œcieków do wód i gleby. Odprowadzenie œcieków do kanalizacji komunalnej z dopusz-
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/23/2007
Rady Gminy Sêkowa
z dnia 23 lutego 2007 r.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sêkowa –
wieœ Sêkowa
Rysunek planu
LEGENDA
Ustalenia planu

granica opracowania
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych
funkcjach – œciœle okreœlone
linie rozgraniczaj¹ce – orientacyjne
nieprzekraczalna linia zabudowy
granica terenu o podwy¿szonym poziomie wody gruntowej
1.4 MN1

tereny zabudowy jednorodzinnej

6.2.KD1

projektowane drogi wewnêtrzne

oznaczenia informacyjne
wg planu dotychczasowego – nie ulegaj¹ zmianie
wody powierzchniowe
granica ko³nierza urbanistycznego
7.1.E

linia elektromagnetyczna s.n. ze stref¹
ochronn¹

1.4.MN

tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

4.1.R

tereny rolne
4.1.R/p
LSn

tereny rolne na obszarach zagro¿onych stagnacj¹ wód
tereny leœne niepañstwowe
6.2.KD

drogi wewnetrzne

Przewodnicz¹cyRady Gminy: M. Sternik
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Za³¹cznik N 1
do rysunku planu

"Wyrys z obowi¹zuj¹cego "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminê Sêkowa –
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXVII/200/2002 Rady Gminy Sêkowa z dnia 15.04.2002 r."

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/23/2007
Rady Gminy Sêkowa
z dnia 23 lutego 2007 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE
RADY GMINY SÊKOWA
1. O sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
2. O sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa - wieœ Sêkowa (dzia³ka nr 220/1) oraz wieœ
Ma³astów (dzia³ka nr 145/4).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póŸn. zm.) - Rada Gminy Sêkowa:
Ad 1) Rozstrzyga, ¿e ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sêkowa, wprowadzanymi na terenie wsi Sêkowa - dzia³ka nr 220/1 oraz wsi
Ma³astów - dzia³ka nr 145/4 - nie jest zwi¹zana realizacja
¿adnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Ad 2) Oœwiadcza, ¿e w toku wy³o¿enia do wgl¹du publicznego
projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sêkowa - wieœ Sêkowa (dzia³ka nr
220/1) i wieœ Ma³astów (dzia³ka nr 145/4) oraz do 14 dni po
okresie wy³o¿enia i w czasie dyskusji publicznej - nie wp³ynê³y ¿adne uwagi wymagaj¹ce rozpatrzenia przez Radê
Gminy Sêkowa.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: M. Sternik
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