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2564
Uchwa³a Nr XI/153/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krzemionki".
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. 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 "Krzemionki", zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru obejmuj¹cego tereny w rejonie
Kopca Krakusa, Kamienio³omu "Liban", dawnego obozu koncentracyjnego P³aszów oraz Uroczyska Bonarka zawarte pomiêdzy ul. H. Kamieñskiego, al. Powstañców Œl¹skich a ul. Jerozolimsk¹ i ul. W. Heltmana - wg granic wyznaczonych
uchwa³¹ Nr LXXVII/762/05 Rady Miasta Krakowa z dnia
11 maja 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krzemionki".
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki
zagospodarowania terenów;
b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y, okreœlaj¹cy zasady
uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury
technicznej oraz lokalizacjê zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ
technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne
- do szczegó³owego ustalenia na etapie przygotowania
inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych;

2) rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3;
b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4.
§3
Przeznaczenie w planie, gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne, nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne obowi¹zuj¹ce
w ca³ym obszarze objêtym planem
§4
1. Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw formalno-prawnych dla zintegrowanej ochrony œrodowiska
przyrodniczego i kulturowego; jest to plan równowa¿enia
rozwoju, obejmuj¹cy obszar o szczególnych wartoœciach kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych w skali Krakowa, maj¹cy wa¿ne znaczenie historyczne.
2. Realizacja celu planu obejmuje zapisane w jego ustaleniach
dzia³ania dotycz¹ce w szczególnoœci:
1) uwzglêdnienia istniej¹cych wartoœci przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych w rozwi¹zaniach przestrzennych celem zachowania indywidualnego charakteru obszaru;
2) zapewnienia publicznego charakteru obszaru, w tym warunków jego dostêpnoœci i atrakcyjnoœci.
§5
1. Ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ na ca³ym obszarze objêtym
planem; ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi i wyró¿nionych symbolem literowym lub literowo-cyfrowym.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w czêœci graficznej
planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
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§6
1. Elementami ustaleñ planu, zawartymi na Rysunku Planu, s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, lub ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowi¹ce jednoczeœnie nieprzekraczalne linie zabudowy
od strony terenów wyznaczonych dróg, z zastrze¿eniem
przepisów odrêbnych, jeœli linii zabudowy nie wyznaczono odrêbnie na Rysunku Planu;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy - obowi¹zuj¹ w odniesieniu do budynków noworealizowanych i przebudowywanych - na podstawie planu;
4) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi:
a) ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZR5, ZR6, ZR7 - tereny zieleni
nieurz¹dzonej;
b) ZD - teren ogrodów dzia³kowych;
c) ZL - teren leœny;
d) ZN - teren rezerwatu przyrody nieo¿ywionej "Bonarka";
e) ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5, ZP6, ZP7, ZP8, ZP9, ZP10,
ZP11, ZP12, ZP13, ZP14 - tereny zieleni urz¹dzonej;
f) ZC - teren cmentarza;
g) ZK1, ZK2 - tereny œcian kamienio³omów;
h) MN1, MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
i) UP/MN - teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych) i mieszkaniowej jednorodzinnej;
j) UP1, UP2 - tereny zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych),
k) UP/ZP - teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych) i zieleni urz¹dzonej,
l) UP/US - teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych), sportu i rekreacji;
m) US1, US2 - tereny sportu i rekreacji;
n) U/MW - teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej;
o) IW - teren obiektów i urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê;
p) KDG, KDZ+T, KDL1, KDL2, KDD1, KDD2, KDD3 - tereny dróg publicznych;
q) KDW1, KDW2, KDW3 - tereny dróg wewnêtrznych;
r) KDX1, KDX2, KDX3, KDX4 - tereny ci¹gów pieszo jezdnych;
s) KX - teren ci¹gu pieszego;
t) KU - teren obs³ugi komunikacji;
u) KP - teren parkingu;
v) KPZ - teren parkingu w zieleni;
5) szpalery drzew - wskazane do ochrony;
6) obiekty posiadaj¹ce cechy zabytku (poza wpisanymi
do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków) wskazane do ochrony;
7) œcie¿ki rowerowe - których przebieg nale¿y traktowaæ
jako orientacyjny - do szczegó³owego ustalenia na etapie wydawania decyzji administracyjnych. Œcie¿ki rowerowe jako element ustaleñ planu obowi¹zuj¹ wy³¹cznie
w granicach obszaru objêtego planem, poza jego granicami s¹ elementem informacyjnym;
8) œcie¿ki piesze - których przebieg nale¿y traktowaæ jako orientacyjny - do szczegó³owego ustalenia na etapie
przygotowania inwestycji;
9) pomniki i krzy¿e (poza wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków) - wskazane do ochrony;
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10) granice stref powi¹zañ widokowych - linie wyznaczaj¹ce obszary wskazane do ochrony widoku;
11) granica strefy ochrony pamiêci - linia wyznaczaj¹ca
obszar wskazany do ochrony miejsc pamiêci zwi¹zanych
z by³ym obozem pracy karnej "Liban".
2. Elementami ustaleñ planu - wynikaj¹cymi z dokumentów
i decyzji wi¹¿¹cych, wg przepisów odrêbnych, zawartymi
w czêœci graficznej planu, s¹:
1) granica strefy nadzoru archeologicznego;
2) rejony stanowisk archeologicznych;
3) granica obszaru i terenu górniczego "Mateczny I" - utworzonego dla eksploatacji wód leczniczych zgodnie z decyzj¹
Ministra Œrodowiska Nr 1/2005 o udzieleniu koncesji
na wydobywanie wód leczniczych ze z³o¿a "Mateczny"
w Krakowie i ustanowieniu obszaru i terenu górniczego
"Mateczny I", (obszar ten odpowiada obszarowi i terenowi
górniczemu "Mateczny" utworzonemu przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej decyzj¹ z dnia 27.05.1969 r.);
4) obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków;
5) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
6) obszar rezerwatu przyrody nieo¿ywionej "Bonarka"
(którego granice pokrywaj¹ siê z liniami rozgraniczaj¹cymi terenu ZN) - utworzony na podstawie Zarz¹dzenia
Nr 134 Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego z dnia
27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
(M. P. Nr 73, poz. 310);
7) granica strefy ochrony sanitarnej zbiorników wodoci¹gowych "Krzemionki";
8) granice stref technicznych od magistrali wodoci¹gowych (istniej¹cych i projektowanej);
9) granica strefy sanitarnej cmentarza - 50m;
10) granica strefy sanitarnej cmentarza - 150m.
3. Pozosta³e elementy planu maj¹ charakter informacyjny.
§7
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami projektu zagospodarowania dzia³ki lub terenu, w rozumieniu przepisów odrêbnych;
2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako jedyne lub przewa¿aj¹ce na wyznaczonym terenie, na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;
3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który
zosta³ dopuszczony na terenie wyznaczonym planem
jako uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okreœlonych w planie;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ granicê, poza któr¹ nie mo¿na lokalizowaæ budynków od strony drogi (ulicy);
5) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê zabudowy wszystkich budynków istniej¹cych
i projektowanych zlokalizowanych w terenie inwestycji,
o którym mowa w pkt 1, liczonej po zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy œcian przyziemia, a w przypadku "nadwieszeñ", podcieni z podporami i przejazdów,
po obrysie wy¿szych kondygnacji tych budynków;
6) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji;
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7) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni terenu biologicznie czynnej - wg przepisów odrêbnych - w powierzchni terenu inwestycji;
8) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur pe³ny wykonany z elementów nieprzeŸroczystych lub takie
ogrodzenie, w którym powierzchnia przeœwitów widocznych z kierunku prostopad³ego do linii ogrodzenia, wynosi mniej ni¿ 20% powierzchni poszczególnych segmentów ogrodzenia, tzn. powierzchni zawartej pomiêdzy osiami podpór, liczonej od najwy¿szej rzêdnej terenu przylegaj¹cego do danego segmentu;
9) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe wolnostoj¹ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym
lub ogrodzeniu:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji wiêkszej
ni¿ 6,0 m2;
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m;
c) o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu;
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 6,0 m od poziomu przyleg³ego terenu;
10) w³aœciwych s³u¿bach konserwatorskich - nale¿y
przez to rozumieæ organy kompetencyjnie w³aœciwe
w sprawach ochrony zabytków;
11) strefie - nale¿y przez to rozumieæ wydzielony obszar, okreœlony na Rysunku Planu, w granicach którego obowi¹zuj¹, ³¹cznie z pozosta³ymi ustaleniami planu, dodatkowe, szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania;
12) us³ugach o charakterze publicznym - nale¿y przez to
rozumieæ przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym
planem ogólnodostêpne us³ugi realizowane ze œrodków
publicznych i niepublicznych z zakresu m.in. opieki zdrowotnej, kultury, sportu, rekreacji, turystyki, oœwiaty, nauki, opieki spo³ecznej i socjalnej, administracji publicznej;
13) us³ugach o charakterze komercyjnym - nale¿y przez to
rozumieæ przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczonym
planem us³ugi realizowane ze œrodków niepublicznych
z zakresu m.in. handlu, gastronomii, rzemios³a, administracji niepublicznej;
14) obiektach ma³ej gastronomii - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹ce obiekty us³ugowe z zakresu gastronomii
o powierzchni zabudowy, o której mowa w pkt 5, mniejszej ni¿ 30 m2 i nie posiadaj¹ce wydzielonej sali jadalnej;
15) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni
niskiej, zieleñ towarzysz¹c¹ ci¹gom komunikacyjnym skomponowane pod wzglêdem estetycznym i plastycznym wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji, a tak¿e zespo³y zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy w wyznaczonych
planem terenach;
16) niewyznaczonych dojœciach i dojazdach - nale¿y przez to
rozumieæ niewydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku Planu istniej¹ce i projektowane dojœcia piesze i dojazdy wewnêtrzne zapewniaj¹ce obs³ugê komunikacyjn¹
terenów wyznaczonych planem lub terenów inwestycji.
Przebieg i sposób ich rozwi¹zania okreœlany bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych;
17) terenowych urz¹dzeniach z zakresu kultury - nale¿y
przez to rozumieæ obiekty tj. widownie terenowe, galerie plenerowe, plenerowe wystawy artystyczne
wraz z systemem œcie¿ek, dojœæ i placów;
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18) widowni terenowej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzenia terenowe wykorzystuj¹ce naturalne ukszta³towanie terenu, niezadaszone lub przekryte namiotem
lub pow³okami pneumatycznymi dla potrzeb i na czas
trwania widowisk plenerowych;
19) strefie nadzoru archeologicznego - nale¿y przez to rozumieæ okreœlon¹ na Rysunku Planu strefê wg Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa;
20) rejonie stanowisk archeologicznych - nale¿y przez to
rozumieæ okreœlony na Rysunku Planu rejon odpowiadaj¹cy stanowiskom ujêtym w ewidencji w³aœciwych
s³u¿b konserwatorskich;
21) wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym - nale¿y przez to rozumieæ samodzielny obiekt handlowy
lub obiekt us³ugowy obejmuj¹cy lokale handlowe, o ³¹cznej powierzchni sprzeda¿y (detalicznej lub hurtowej) powy¿ej 2 000 m2;
22) parkingu zielonym - nale¿y przez to rozumieæ parking
o nawierzchni a¿urowej lub parking, w terenie którego
nale¿y zapewniæ co najmniej 1,5 m2 zieleni na 1 miejsce
postojowe;
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami okreœlonymi przepisami odrêbnymi.
3. Ilekroæ w uchwale zostaj¹ przywo³ane nazwy ulic nale¿y
przez to rozumieæ nazwy ulic wg stanu na dzieñ uchwalenia
planu; podobnie nale¿y rozumieæ inne nazwy w³asne terenów istniej¹cych na dzieñ uchwalenia planu.
§8
1. Realizacja nowej zabudowy i zainwestowania oraz utrzymanie b¹dŸ rozbudowa istniej¹cej zabudowy, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach 1-2.
2. Tereny oraz istniej¹ce obiekty budowlane mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów budowlanych w granicach dzia³ek, z uwzglêdnieniem ustaleñ planu oraz przepisów odrêbnych.
§9
Inwestycje z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego mo¿na realizowaæ tylko pod warunkiem wczeœniejszej lub równoczesnej realizacji z inwestycj¹ z zakresu przeznaczenia podstawowego, z zastrze¿eniem § 47 ust. 4 pkt 3.
§ 10
1. W granicach obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
1) lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
2) lokalizacji i urz¹dzania placów handlowych, sk³adowych,
magazynowych;
3) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyj¹tkiem przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych
dla potrzeb wystawienniczych, naukowo-badawczych, widowisk plenerowych oraz elementów sceny teatralnej
i trybun widowni, a tak¿e tymczasowych obiektów budowlanych lokalizowanych na czas budowy obiektów dopuszczonych planem;
4) lokalizacji nowych terenów ogrodów dzia³kowych;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 392

— 11655 —

5) budowy ogrodzeñ o wysokoœci powy¿ej 2,20 m oraz ogrodzeñ pe³nych; ograniczenie wysokoœci nie dotyczy ogrodzeñ, o których mowa w § 11 ust. 3;
6) lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych,
z zastrze¿eniem § 54 ust. 4 pkt 6;
7) lokalizacji noœników reklamowych w postaci neonów
oraz reklam œwietlnych emituj¹cych pulsuj¹ce lub fosforyzuj¹ce œwiat³o, a tak¿e innych noœników reklamowych
mog¹cych zak³óciæ kontemplacyjny charakter obszaru objêtego planem;
8) lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
2. W terenach przeznaczonych pod zabudowê dopuszcza siê
umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w postaci szyldów
oraz tablic informacyjnych, niebêd¹cych wielkogabarytowymi urz¹dzeniami reklamowymi, zwi¹zanych bezpoœrednio
z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w obrêbie terenu inwestycji.
3. W granicach obszaru objêtego planem dopuszcza siê lokalizacjê tablic informacyjnych, pami¹tkowych i porz¹dkuj¹cych
ruch. Wysokoœæ tablic i drogowskazów nie mo¿e przekraczaæ 2,4 m od poziomu terenu, a ich powierzchnia nie mo¿e
przekraczaæ 4 m2.
4. W granicach obszaru objêtego planem dopuszcza siê prowadzenie prac badawczych i poszukiwawczych - wg przepisów odrêbnych.
§ 11
1. Noworealizowan¹ zabudowê oraz istniej¹c¹ zabudowê przebudowywan¹ na podstawie planu nale¿y zharmonizowaæ
z otoczeniem.
2. Obiekty ma³ej architektury nale¿y kszta³towaæ jako jednolite w formie, kolorze i materiale.
3. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia œcian kamienio³omów
w sposób niezbêdny dla odwrócenia gro¿¹cego niebezpieczeñstwa. Zabezpieczenia w postaci ogrodzeñ z balustradami uniemo¿liwiaj¹cymi wspinanie i przekraczanie nale¿y
kszta³towaæ jako jednolite w formie, kolorze i materiale, harmonijnie powi¹zane z otoczeniem.
4. Budynki nale¿y lokalizowaæ zgodnie z wyznaczonymi na Rysunku Planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. W przypadku nie wyznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy
obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne.
§ 12
1. Na Rysunku Planu okreœlono najistotniejsze punkty i ci¹gi
widokowe, stanowi¹ce miejsca ekspozycji szerokich otwaræ
widokowych - widoków dalekich i bliskich, jako elementy
kszta³tuj¹ce zagospodarowanie przestrzenne, dla których
ustala siê:
1) obowi¹zek ochrony terenów niezadrzewionych przed nasadzeniami zieleni¹ wysok¹;
2) obowi¹zek ochrony widoków, panoram i otwaræ widokowych;
3) nakaz zachowania istniej¹cej zieleni wysokiej z uwzglêdnieniem ochrony panoram i otwaræ widokowych.
2. Na Rysunku Planu okreœlono najistotniejsze strefy powi¹zañ widokowych, stanowi¹ce miejsca ekspozycji w¹skich
otwaræ widokowych, jako elementy kszta³tuj¹ce zagospodarowanie przestrzenne, dla których ustala siê zakaz:
1) realizacji budynków wy¿szych ni¿ 7 m; jednoczeœnie wysokoœæ budynków nie mo¿e przekroczyæ wartoœci
230 m.n.p.m. wysokoœci bezwzglêdnej;
2) realizacji nasadzeñ takich gatunków roœlin, których docelowa wysokoœæ przekroczy wartoœæ 230 m.n.p.m. wysokoœci bezwzglêdnej.
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§ 13

W celu spe³nienia wymagañ ochrony œrodowiska ustala siê:
1) obowi¹zek wykorzystywania terenów z zachowaniem proporcji miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹ czêœci¹ terenu, zgodnie z wskaŸnikami powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej - okreœlonymi dla poszczególnych terenów wyznaczonych planem w Rozdziale 2;
2) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz powoduj¹cych szczególne uwarunkowania zwi¹zane z ich kwalifikowaniem jako przedsiêwziêcia wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania
na œrodowisko, wg przepisów odrêbnych, za wyj¹tkiem:
a) budowy, remontów i przebudowy dróg publicznych i wewnêtrznych oraz zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ;
b) realizacji infrastruktury technicznej;
c) realizacji stacji paliw p³ynnych w terenie obs³ugi komunikacji KU;
3) zakaz realizacji przedsiêwziêæ powoduj¹cych zniszczenie
miejsc gniazdowania ptaków, a w szczególnoœci - zakaz przekszta³cania naturalnych siedlisk ptaków znajduj¹cych siê
w terenach œcian kamienio³omów ZK1, ZK2 i w terenie zieleni nieurz¹dzonej ZR7;
4) zakaz przekszta³cania istniej¹cego ukszta³towania terenu,
a w szczególnoœci zachowanych œladów by³ego obozu koncentracyjnego w Krakowie-P³aszowie oraz ziemnych form
umocnieñ dawnej Twierdzy Kraków, z wyj¹tkiem:
a) zmian zwi¹zanych z pracami konserwatorskimi i porz¹dkowymi;
b) zmian zwi¹zanych z pracami niezbêdnymi dla odwrócenia gro¿¹cego niebezpieczeñstwa;
c) zmian wynikaj¹cych z prowadzenia robót budowlanych
zwi¹zanych z realizacj¹ obiektów budowlanych dopuszczonych planem;
5) zakaz pozyskiwania dla celów gospodarczych ska³, w tym
piasku oraz skamienia³oœci, w szczególnoœci kopalnych
szcz¹tków roœlin i zwierz¹t.
§ 14
1. Na podstawie przepisów odrêbnych, w zakresie ochrony
przed ha³asem:
1) teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW, teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych)
i mieszkaniowej jednorodzinnej UP/MN wskazuje siê jako tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniowous³ugow¹;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1,
MN2 wskazuje siê jako tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹;
3) tereny zieleni nieurz¹dzonej ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZR5, ZR6,
ZR7, teren ogrodów dzia³kowych ZD, teren leœny ZL, teren
rezerwatu przyrody nieo¿ywionej "Bonarka" ZN, tereny
zieleni urz¹dzonej ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5, ZP6, ZP7, ZP8,
ZP9, ZP10, ZP11, ZP12, ZP13, ZP14, teren cmentarza ZC,
tereny œcian kamienio³omów ZK1, ZK2, tereny zabudowy
us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP1, UP2, teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych)
i zieleni urz¹dzonej UP/ZP, teren zabudowy us³ugowej
(o charakterze us³ug publicznych) sportu i rekreacji UP/US,
tereny sportu i rekreacji US1, US2 wskazuje siê jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Ustala siê zakaz organizowania rajdów motorowych, samochodowych oraz innych pojazdów silnikowych.
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§ 15
Ze wzglêdu na skomplikowane oraz z³o¿one warunki gruntowe wystêpuj¹ce w obszarze planu, wprowadza siê obowi¹zek ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 16
1. W granicach obszaru i terenu górniczego "Mateczny I", oznaczonego na Rysunku Planu, mog¹ byæ realizowane uprawnienia wynikaj¹ce z decyzji w³aœciwego organu o udzieleniu koncesji na wydobywanie wód leczniczych ze z³o¿a "Mateczny".
2. Ze wzglêdu na specyfikê eksploatacji z³o¿a, sposób prowadzenia eksploatacji i wydobywania wód leczniczych oraz fragmentaryczny zasiêg terenu górniczego, o którym mowa
w ust. 1, w stosunku do obszaru planu - nie zachodzi potrzeba regulowania ustaleniami planu problematyki okreœlonej
w przepisach odrêbnych dotycz¹cych obszarów i terenów
górniczych.
3. Ze wzglêdu na rodzaj kopaliny, ustala siê dla objêtej granicami obszaru i terenu górniczego czêœci terenów: teren zieleni leœnej ZL, teren zieleni urz¹dzonej ZP10, teren drogi wewnêtrznej KDW3:
1) nakaz pod³¹czenia do sieci kanalizacyjnej wszystkich realizowanych inwestycji,
2) w przypadku odprowadzania do gruntu i wód podziemnych wód z terenów inwestycji nale¿y uwzglêdniæ przepisy odrêbne,
3) zakaz wykonywania ujêæ wód podziemnych, których eksploatacja mo¿e spowodowaæ zmiany w z³o¿u wód leczniczych.
§ 17
1. Na podstawie przepisów odrêbnych okreœla siê strefê sanitarn¹ cmentarza - 150 m i strefê sanitarn¹ cmentarza - 50 m.
W granicach tych stref obowi¹zuj¹ odpowiednie ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
2. Nie okreœla siê strefy ochronnej od granicy terenów zamkniêtych obejmuj¹cych tereny linii kolejowej Nr 94: Kraków P³aszów - Oœwiêcim (poza granicami obszaru objêtego planem).
W zagospodarowaniu terenów przyleg³ych do terenów kolejowych nale¿y uwzglêdniaæ ograniczenia okreœlone w przepisach odrêbnych.
§ 18
1. W celu ochrony zabytków, w tym nieruchomych zabytków
archeologicznych, okreœla siê i wskazuje na Rysunku Planu:
1) obiekty i tereny objête wpisem do rejestru zabytków:
a) teren by³ego obozu koncentracyjnego w Krakowie P³aszowie wraz z budynkiem tzw. "Szary Dom"
przy ul. Jerozolimskiej (nr decyzji A-1120 z dnia
24.10.2002 r.), (symbol na Rysunku Planu 1a);
b) willa przy ul. Heltmana 22 w Krakowie (nr decyzji A-1121
z dnia 18.12.2002 r.), (symbol na Rysunku Planu 1b);
c) Kopiec Krakusa (nr decyzji A-955 z dnia 11.10.1933 r.),
(symbol na Rysunku Planu 1c);
2) obiekty objête wpisem do gminnej ewidencji zabytków:
a) sztygarówka "Szczêœæ Bo¿e" z kominem przy ul. Za Torem 22, (symbol na Rysunku Planu 2a);
b) relikty fortu cytadelowego "Krakus", nr 33, (symbol
na Rysunku Planu 2b);
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c) dawne prochownieTwierdzy Kraków w rejonie ul. Swoszowickiej:
– sk³ady artyleryjskie nr 8, (symbol na Rysunku Planu 2c1);
– sk³ady artyleryjskie nr 9, (symbol na Rysunku Planu 2c2);
– magazyn prochu nr 3, (symbol na Rysunku Planu 2c3);
– magazyn prochu nr 2, (symbol na Rysunku Planu 2c4);
– zniekszta³cony wa³ ochronny prochowni, (symbol
na Rysunku Planu 2c5);
d) Pomniki Martyrologii:
– z 1948 r., (symbol na Rysunku Planu 2d1);
– z 1964 r., (symbol na Rysunku Planu 2d2);
3) granicê strefy nadzoru archeologicznego;
4) rejony stanowisk archeologicznych:
a) stanowisko nr 32 (wpisane do ewidencji zabytków) ko³o Kopca Krakusa, osada: kultura ³u¿ycka, póŸne
œredniowiecze, (symbol na Rysunku Planu 3b1);
b) stanowisko nr 104/10 (wpisane do ewidencji zabytków) - ko³o Kopca Krakusa, œlady osadnictwa epoka
kamienia, teren cmentarza, obozowisko paleolityczne, (symbol na Rysunku Planu 3b2);
c) stanowisko nr 28/1 (wpisane do rejestru zabytków) Kopiec Krakusa - obiekt kultowy i pochówek, wczesne
œredniowiecze, materia³ z nasypu kultura ³u¿ycka, lateñska, przeworska, (symbol na Rysunku Planu 3b3);
d) stanowisko nr 29/2 (wpisane do ewidencji zabytków)
- ul. Jerozolimska, osady z okresu: cykl L-P, neolit, kultura ³u¿ycka, przeworska, wczesne œredniowiecze,
(symbol na Rysunku Planu 3b4).
2. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne, w tym roboty budowlane, dotycz¹ce zabytków, o których mowa w ust. 1 pkt 1
nale¿y realizowaæ na warunkach okreœlonych przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie.
3. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne, w tym roboty budowlane, dotycz¹ce zabytków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
nale¿y realizowaæ na warunkach okreœlonych przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie oraz zgodnie z poni¿szymi
ustaleniami:
1) zakaz rozbiórki i przekszta³cania form obiektów, z zastrze¿eniem pkt 2;
2) dopuszcza siê odtworzenie, z mo¿liwoœci¹ niewielkich
zmian formy, ale przy utrzymaniu charakterystycznych
cech, s³abo zachowanego, zabytkowego obiektu dawnej
Twierdzy Kraków (oznaczonego na Rysunku Planu symbolem 2c4), zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 44.
4. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne, wymagaj¹ce prowadzenia robót ziemnych w zasiêgu granicy strefy nadzoru archeologicznego, rejonów stanowisk archeologicznych
oraz terenów objêtych wpisem do rejestru zabytków nale¿y realizowaæ na warunkach okreœlonych przez w³aœciwe
s³u¿by konserwatorskie; z wyj¹tkiem terenów wyrobisk
kamienio³omu "Liban" i "Kamienio³omu Miejskiego" (Wapiennik Miejski), gdzie prace ziemne mo¿na prowadziæ
bez koniecznoœci ustanawiania nadzoru archeologicznego.
5. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego okreœla siê i wskazuje na Rysunku Planu obiekty posiadaj¹ce cechy zabytku:
1) brama do by³ego obozu karnego "Liban", (symbol
na Rysunku Planu 4a);
2) piece pionowe (ok. 1950 r.), (symbol na Rysunku Planu 4b);
3) silosy (ok. 1960 r.), (symbol na Rysunku Planu 4c);
4) wiadukt nad bocznic¹ kolejow¹, (symbol na Rysunku
Planu 4d);
5) magazyn (lazaret z czasu obozu karnego), (symbol
na Rysunku Planu 4e);
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6) kuŸnia (ok. 1878 r.), (symbol na Rysunku Planu 4f);
7) remiza pojazdów kolejek w¹skotorowych (symbol
na Rysunku Planu 4g);
8) sk³ad górniczych materia³ów wybuchowych, (symbol
na Rysunku Planu 4h);
9) piec "wapiennik", (symbol na Rysunku Planu 4i);
10) za³adownie "galerie wapna", (symbol na Rysunku Planu 4j).
6. Dla obiektów, o których mowa w ust. 5 ustala siê:
1) obowi¹zek utrzymania i konserwacji, z zachowaniem ich
charakteru i formy;
2) obowi¹zek ochrony bezpoœredniego otoczenia, w którym zakazuje siê dzia³añ powoduj¹cych obni¿enie wartoœci historycznych i estetycznych tych obiektów;
3) dopuszcza siê mo¿liwoœæ przebudowy oraz zmianê funkcji, zgodnie z ustaleniami planu, przy zachowaniu charakterystycznych cech architektonicznych;
4) przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu inwestycji (na etapie projektu budowlanego) ustala siê obowi¹zek uwzglêdnienia obiektów posiadaj¹cych cechy zabytku, pokazanych na Rysunku Planu,
poprzez wkom ponowanie ich w projektowane zagospodarowanie.
7. Ustala siê obowi¹zek ochrony pomników i krzy¿y, pokazanych na Rysunku Planu.
8. Ustala siê obowi¹zek ochrony szpalerów drzew, pokazanych na Rysunku Planu.
9. Ustala siê zakaz organizowania imprez kulturalnych i artystycznych, których charakter i forma mog¹ naruszyæ wartoœci historyczne zwi¹zane z miejscami pamiêci i mêczeñstwa.
10. W celu ochrony miejsca pamiêci zwi¹zanego z by³ym obozem pracy karnej "Liban" wyznacza siê i wskazuje na Rysunku Planu granicê strefy ochrony pamiêci, obejmuj¹c¹
m.in. pomnik ofiar obozu, dawny lazaret, bramê do by³ego
obozu karnego "Liban", zbiorow¹ mogi³ê. W granicach strefy ustala siê:
1) zakaz lokalizacji nowych budynków;
2) zakaz lokalizacji parkingów;
3) obowi¹zek prowadzenia wszelkich dzia³añ inwestycyjnych, w tym robót budowlanych, z zachowaniem autentyzmu miejsca i uszanowaniem jego historii.
§ 19
Okreœla siê jako obszar przestrzeni publicznej:
1) tereny dróg publicznych, dla których zak³ada siê wysoki standard ich realizacji i utrzymania oraz kompleksowe dzia³ania
w zakresie zagospodarowania pasów drogowych w liniach
rozgraniczaj¹cych, polegaj¹ce m.in. na:
a) racjonalnym prowadzeniu ci¹gów uzbrojenia;
b) dba³oœci o planowanie, realizacjê i utrzymywanie pasów
zieleni towarzysz¹cej drogom;
c) wykluczeniu lokalizacji reklam;
2) ci¹gi pieszo-jezdne i piesze;
3) teren leœny;
4) teren rezerwatu przyrody nieo¿ywionej "Bonarka";
5) tereny zieleni urz¹dzonej;
6) tereny zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych);
7) tereny sportu i rekreacji.
§ 20
1. Nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych scaleñ i podzia³ów
nieruchomoœci.
2. Ze wzglêdu na specyfikê obszaru planu nie ustala siê wielkoœci dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomo-
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œci, w tym minimalnej i maksymalnej wielkoœci dzia³ki. Wielkoœci te, oraz pozosta³e parametry, nale¿y dostosowaæ
do charakteru przeznaczenia terenu wyznaczonego planem
z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§ 21
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób obs³ugi obszaru objêtego planem przez uk³ad drogowy:
1) uk³ad drogowy obszaru objêtego planem po³¹czony jest
z ulicami uk³adu podstawowego: Kamieñskiego od strony po³udniowej, poœrednio poprzez po³o¿on¹ poza obszarem planu al. Powstañców Œl¹skich od strony pó³nocnej i Wielick¹ od strony wschodniej; ulice Kamieñskiego i al. Powstañców Œl¹skich nale¿¹ do klasy dróg
g³ównych, ul. Wielicka jest drog¹ klasy zbiorczej; w granicach obszaru objêtego planem znajduj¹ siê fragmentarycznie tereny zarezerwowane dla ulic: Kamieñskiego KDG i Wielickiej KDZ+T;
2) w obszarze planu znajduj¹ siê fragmenty ulic: Heltmana
i Jerozolimskiej - dróg w klasie lokalnej KDL; pozosta³e
ulice lokalnego uk³adu obs³uguj¹cego to ulice dojazdowe KDD lub KDW i ci¹gi pieszo-jezdne KDX;
3) dopuszcza siê lokalizacjê niewyznaczonych na Rysunku
Planu dojœæ i dojazdów, o parametrach zgodnych z przepisami odrêbnymi, s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych
na Rysunku Planu terenów; dopuszczenie nie dotyczy
terenów: ZK1, ZK2, ZR1, ZR2 i ZR7;
4) œcie¿ki piesze nale¿y realizowaæ jako urz¹dzone, zgodnie z orientacyjnymi ich przebiegami okreœlonymi na Rysunku Planu; dopuszcza siê lokalizacjê niewyznaczonych
na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek pieszych i dydaktycznych; w odniesieniu do œcie¿ek pieszych dopuszczenie nie dotyczy terenów: ZK1, ZK2, ZR1, ZR2, ZR7; w odniesieniu do œcie¿ek dydaktycznych dopuszczenie nie dotyczy terenów: ZK1, ZK2, ZR1, ZR2; przebieg œcie¿ek
nale¿y realizowaæ w oparciu o œlady œcie¿ek istniej¹cych;
5) œcie¿ki rowerowe nale¿y realizowaæ jako urz¹dzone, zgodnie z orientacyjnymi ich przebiegami okreœlonymi na Rysunku Planu, z uwzglêdnieniem przepisów w tym zakresie, obowi¹zuj¹cych w Gminie Miejskiej Kraków; œcie¿ki
rowerowe prowadziæ jako:
a) wydzielone œcie¿ki rowerowe i ci¹gi pieszo-rowerowe;
b) oznakowane trasy rowerowe, prowadzone w obrêbie jezdni ulic;
6) w ramach realizacji œcie¿ek rowerowych nale¿y zapewniæ miejsca na urz¹dzenia do parkowania rowerów;
7) dopuszcza siê lokalizacjê niewyznaczonych na Rysunku
Planu urz¹dzonych œcie¿ek konnych w:
a) terenach zieleni urz¹dzonej ZP4, ZP5, ZP6, ZP10;
b) terenie leœnym ZL - wy³¹cznie po œladach istniej¹cych œcie¿ek i dróg;
c) terenie sportu i rekreacji US2;
d) terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP1;
8) przebudowê uk³adu drogowego nale¿y prowadziæ z zachowaniem ci¹g³oœci dojazdów do nieruchomoœci;
9) w projektach przebudowy uk³adu drogowego nale¿y
uwzglêdniaæ potrzeby zwi¹zane z budow¹ uk³adu komunikacji rowerowej;
10) w projektach przebudowy uk³adu drogowego nale¿y
uwzglêdniæ odwodnienie powierzchniowe poprzez wprowadzenie kolektora opadowego;
11) wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów budowlanych nale¿y okreœlaæ na etapie sporz¹dzania pro-
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jektów budowlanych i uzgadniaæ w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa lokalnego uk³adu komunikacyjnego wymaga uwzglêdnienia w terenach do nich przyleg³ych mo¿liwoœci lokalizacji elementów dróg publicznych,
s³u¿¹cych ich obs³udze, szczególnie w zakresie rozwi¹zañ po³¹czeñ dróg uk³adu lokalnego z uk³adem podstawowym.
§ 22
W zakresie obs³ugi parkingowej ustala siê:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1,
MN2 miejsca postojowe dla samochodów nale¿y zapewniæ
w iloœci liczonej wed³ug wskaŸnika: minimum 1 miejsce
na 1 mieszkanie;
2) dla terenu zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i zieleni urz¹dzonej UP)ZP miejsca postojowe
dla samochodów nale¿y zapewniæ w terenie parkingu w zieleni KPZ, z zastrze¿eniem § 56 ust. 3 pkt 1;
3) dla terenów sportu i rekreacji US1, US2 miejsca postojowe
dla samochodów nale¿y zapewniæ w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP1 w iloœci liczonej wed³ug wskaŸnika: minimum 20 miejsc na 100 przewidywanych u¿ytkowników;
4) dla terenu zieleni urz¹dzonej ZP4 miejsca postojowe dla samochodów nale¿y zapewniæ w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP1 w iloœci liczonej
wed³ug wskaŸnika: minimum 10 miejsc na 100 przewidywanych u¿ytkowników;
5) w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP1 miejsca postojowe dla samochodów nale¿y zapewniæ w iloœci liczonej wed³ug wskaŸnika: minimum 15 miejsc
na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug i 20 miejsc na 100 zatrudnionych; w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych), sportu i rekreacji UP/US miejsca postojowe dla samochodów nale¿y zapewniæ w iloœci liczonej wed³ug
wskaŸnika: 15 miejsc na 100 przewidywanych u¿ytkowników;
6) w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW miejsca postojowe dla samochodów nale¿y zapewniæ w iloœci liczonej
wed³ug wskaŸnika: minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie
oraz 12 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
i 15 miejsc na 100 zatrudnionych.
§ 23
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, w ramach realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego, ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia terenów w sieci infrastruktury technicznej.
2. Na ca³ym obszarze objêtym planem ustala siê generalne
zasady dotycz¹ce przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne;
2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y rozbudowywaæ przy uwzglêdnieniu kolejnoœci realizacji zabudowy na obszarze objêtym planem;
3) nowe ci¹gi uzbrojenia prowadziæ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ
pieszych i ci¹gów pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne
trasy infrastruktury technicznej, pod warunkiem,
¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
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4) uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
5) w granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza siê lokalizacjê niewyznaczonych na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej podziemnych sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla realizacji inwestycji ustalonych lub dopuszczonych planem;
6) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê, wg przepisów odrêbnych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu zaopatrzenia w wodê, pokazane na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, w strefie podstawowej
zbiornika Krzemionki, o rzêdnej linii ciœnieñ 245,00 n.p.m.;
2) utrzymuje siê lokalizacjê zbiorników wodoci¹gowych
"Krzemionki" wraz ze stref¹ ochrony sanitarnej, znajduj¹c¹ siê w granicach ogrodzenia, w obszarze której obowi¹zuj¹ zasady wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych;
3) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych magistrali wodoci¹gowych:
a) ø 1200 mm z Nastawni Piaski Wielkie do wysokoœci
ul. Abrahama;
b) ø 800 mm z Nastawni Piaski Wielkie do zbiornika Mistrzejowice, prowadzona równolegle do magistrali
o 1200, a od ul. Abrahama w kierunku wschodnim;
c) ø 800/600 mm od ul. Abrahama do zbiorników "Krzemionki";
d) ø 600 mm ze zbiorników "Krzemionki" w kierunku
ul. Abrahama i dalej w kierunku wschodnim;
e) ø 600 mm ze zbiorników "Krzemionki" w kierunku
ul. Kamieñskiego i dalej wzd³u¿ ul. Kamieñskiego
w kierunku zachodnim;
f) ø 500 mm ze zbiorników "Krzemionki" w kierunku
ul. Jerozolimskiej, dalej wzd³u¿ ul. Jerozolimskiej
do ul. Wielickiej i ø 600 mm w ul. Wielickiej w kierunku
pó³nocnym;
g) ø 400 mm od magistrali ø 500 mm w ul. Jerozolimskiej i Abrahama, w kierunku ul. Wielickiej;
4) utrzymuje siê przebieg istniej¹cego ruroci¹gu przelewowo-spustowego ø 500 mm ze zbiorników "Krzemionki"
wzd³u¿ ul. Abrahama, w kierunku wschodnim;
5) utrzymuje siê przebieg istniej¹cej sieci rozprowadzaj¹cej, któr¹ tworz¹ wodoci¹gi:
a) ø 100 mm w ulicach: Za Torem, Pod Kopcem, Maryewskiego;
b) ø 150 mm w ul. Jerozolimskiej;
c) ø 150 mm w ul. Heltmana;
6) planuje siê budowê magistrali wodoci¹gowej ø 800 mm
Krzemionki-Mistrzejowice, jako drugiej nitki przesy³u
wody z Nastawni Piaski Wielkie do zbiornika Mistrzejowice i w przysz³oœci do zbiorników Górka Narodowa;
7) planuje siê rozbudowê sieci rozprowadzaj¹cej, zasilanej
ze strefy podstawowej zbiornika "Krzemionki":
a) dla obs³ugi odbiorców w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP1 planuje siê
realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej w oparciu o ruroci¹g ø 100 mm w ul. Za Torem;
b) dla obs³ugi odbiorców terenu zabudowy us³ugowej
(o charakterze us³ug publicznych) i zieleni urz¹dzonej
UP/ZP planuje siê realizacjê wodoci¹gu ø 100 mm
w ul. Swoszowickiej jako przed³u¿enie ruroci¹gu
ø 100 mm w ul. Za Torem;
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c) dla obs³ugi odbiorców terenu zabudowy us³ugowej
(o charakterze us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW planuje siê realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej w oparciu o ruroci¹g ø 150 mm w ul. Wielickiej;
d) obs³ugê odbiorców w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, MN2, zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP2, zabudowy
us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i mieszkaniowej jednorodzinnej UP/MN planuje siê z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych rozprowadzaj¹cych w s¹siaduj¹cych ulicach;
8) od ruroci¹gów, o których mowa w pkt 7, przewiduje siê
realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej drugorzêdnej, zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do poszczególnych obiektów;
9) wzd³u¿ liniowych obiektów sieci wodoci¹gowej,
dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, okreœla siê techniczne strefy ochrony:
a) dla magistrali wodoci¹gowych ø 1200 - 600 mm pas
terenu o szerokoœci:
– po 8,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy;
– po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
b) dla magistrali wodoci¹gowej ø 500 mm i ø 400 mm
pas terenu o szerokoœci:
– po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy;
– po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
c) dla sieci wodoci¹gowych rozbiorowych do ø 300 mm
pas terenu o szerokoœci:
– po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy;
– po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych, pokazane na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej:
1) obszar objêty planem skanalizowany jest w ca³oœci systemem przynale¿nym do centralnego uk³adu kanalizacji
miasta Krakowa, z oczyszczalni¹ œcieków w P³aszowie:
a) pó³nocna czêœæ znajduje siê w zasiêgu obs³ugi systemu kanalizacji ogólnosp³awnej, odprowadzaj¹cej œcieki w kierunku ul. Wielickiej i Kolektora P³aszowskiego;
b) po³udniowa czêœæ znajduje siê w zasiêgu obs³ugi systemu kanalizacji rozdzielczej, odprowadzaj¹cej œcieki
sanitarne w kierunku Kolektora P³aszowskiego;
2) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych kana³ów ogólnosp³awnych:
a) kana³ ø 400/500 mm w ul. Za Torem;
b) kana³ ø 300 mm w ul. Maryewskiego;
c) kana³ ø 300 mm w ul. Pod Kopcem;
d) kana³ ø 300 mm w ul. Jerozolimskiej;
3) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych kana³ów sanitarnych:
a) kana³ ø 300 mm w ul. Heltmana;
b) kana³ ø 250 mm w ul. Lecha;
c) kana³ ø 300 mm w ul. Stoigniewa;
4) dla terenów zlokalizowanych w pó³nocnej czêœci obszaru
planu obowi¹zuje system kanalizacji ogólnosp³awnej:
a) dla odprowadzenia œcieków z terenu zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP1 planuje
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siê realizacjê kana³u ogólnosp³awnego jako przed³u¿enia kanalizacji ø 400 mm w ul. Za Torem;
b) dla odprowadzenia œcieków z terenu zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i zieleni urz¹dzonej UP/ZP planuje siê realizacjê pompowni i ruroci¹gu t³ocznego i w dalszym przebiegu kanalizacji sanitarnej o 300 mm w ul. Swoszowickiej do koñcówki
kana³u ogólnosp³awnego w ul. Za Torem;
c) dla terenu zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW
odprowadzenie œcieków sanitarnych i wód opadowych
do kana³u ogólnosp³awnego w ul. Wielickiej;
d) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN1 odprowadzenie œcieków sanitarnych i wód opadowych do kana³u ogólnosp³awnego ø 300 mm
w ul. Pod Kopcem;
5) dla terenów zlokalizowanych w po³udniowej czêœci obszaru obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej:
a) dla terenu zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych) UP2, terenu zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i mieszkaniowej jednorodzinnej UP/MN, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN2 odprowadzenie œcieków sanitarnych do kanalizacji rozdzielczej;
b) dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê zastosowanie
rozwi¹zañ technicznych o zasiêgu lokalnym, z zastrze¿eniem § 16 ust. 3 pkt 1 i pkt 2;
6) wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej okreœla
siê techniczne strefy ochrony:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy;
b) pas terenu o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji
obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
7) kolektory i sieci kanalizacyjne prowadziæ w terenach przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy;
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania wód opadowych, pokazane na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej:
1) podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi¹:
a) dla czêœci pó³nocnej obszaru istniej¹ca i projektowana sieæ kanalizacji ogólnosp³awnej odprowadzaj¹cej
wody opadowe w kierunku ul. Wielickiej i Kolektora
P³aszowskiego z g³ównymi odbiornikami wód:
– kana³em ø 400/500 mm w ul. Za Torem;
– kana³em ø 300 mm w ul. Maryewskiego;
– kana³em ø 300 mm w ul. Pod Kopcem;
– kana³em ø 300 mm w ul. Jerozolimskiej;
b) dla czêœci po³udniowej utrzymuje siê przebieg istniej¹cych, g³ównych kana³ów deszczowych:
– kana³ ø 300 mm w ul. Heltmana;
– kana³ ø 300 mm w ul. Jerozolimskiej;
z odprowadzeniem wód opadowych w kierunku
ul. Wielickiej;
– kana³ ø 300 mm w ul. Stoigniewa;
– kana³ ø 300/500 mm w czêœci ul. Heltmana;
z odprowadzeniem wód opadowych w kierunku
ul. Kamieñskiego;
2) dla pozosta³ych terenów (g³ównie terenów zieleni) obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód
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opadowych i wprowadzania ich do gruntu z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych, pod warunkiem nienaruszania stosunków wodnych terenu lub uzyskania w tym zakresie wymaganych przepisami odrêbnymi rozstrzygniêæ
administracyjnych, z zastrze¿eniem § 16 ust. 3 pkt 1 i pkt 2;
3) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w terenach przeznaczonych pod trasy uk³adu komunikacyjnego, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy;
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
4) wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej okreœla
siê techniczne strefy ochrony:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy;
b) pas terenu o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji
obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu gazowniczego, pokazane na Rysunku
Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej:
1) odbiorcy po³o¿eni w pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru s¹ zasilani w gaz ziemny z gazoci¹gów niskiego ciœnienia, Ÿród³em zaopatrzenia w gaz jest stacja redukcyjno-pomiarowa II° przy ul. Wielickiej;
2) odbiorcy po³o¿eni w po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru s¹ zasilani w gaz ziemny z gazoci¹gów niskiego
ciœnienia, Ÿród³em zaopatrzenia w gaz jest stacja redukcyjno-pomiarowa II° przy ul. Malborskiej;
3) utrzymuje siê przebieg istniej¹cej sieci rozdzielczej, który tworz¹:
a) sieci gazowe œredniego ciœnienia:
– ø 150 mm wzd³u¿ ul. Abrahama i ul. Jerozolimskiej;
b) sieci gazowe niskiego ciœnienia:
– ø 150/100 mm w ul. Heltmana;
– ø 80 mm w ul. Stoigniewa;
– ø 65 mm w ul. Lecha;
– ø 100 mm w czêœci ul. Jerozolimskiej;
– ø 80/100 mm w ul. Robotniczej;
– ø 80 mm w ul. Pod Kopcem;
4) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji
obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
5) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej:
a) w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych) i zieleni publicznej UP/ZP jako odga³êzienie od istniej¹cego gazoci¹gu œredniego ciœnienia
ø 150 mm w rejonie ul. Abrahama;
b) w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW
jako odga³êzienie od istniej¹cego gazoci¹gu œredniego ciœnienia Dn 150 mm w rejonie ul. Jerozolimskiej;
c) obs³ugê odbiorców zlokalizowanych w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, MN2
oraz w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych) UP2, terenie zabudowy us³ugowej
(o charakterze us³ug publicznych) i mieszkaniowej jednorodzinnej UP/MN planuje siê z istniej¹cych sieci gazowych rozdzielczych prowadzonych w przyleg³ych ulicach;
6) projektowana zabudowa zasilana bêdzie bezpoœrednio
z sieci œredniego lub niskiego ciœnienia; odbiorcy o odbiorze godzinowym przekraczaj¹cym 60 Nm3/h zasilani
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bêd¹ z sieci œredniego ciœnienia poprzez w³asne stacje
redukcyjno-pomiarowe II°, które zlokalizowane bêd¹
na dzia³kach tych odbiorców w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, z zachowaniem strefy zagro¿enia
wybuchem oraz odleg³oœci bezpiecznych do obiektów,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;
7) dla planowanych gazoci¹gów nale¿y uwzglêdniæ strefy
kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ budynków,
urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew
oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ
trwa³oœci gazoci¹gu, wg przepisów odrêbnych.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów ciep³owniczych, pokazane na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej:
1) obszar objêty planem czêœciowo znajduje siê w zasiêgu
miejskiego systemu ciep³owniczego miasta Krakowa,
sieæ ciep³ownicza w bezpoœrednim s¹siedztwie obszaru
objêtego planem:
a) w rejonie ul. Wielickiej, z odga³êzieniem w kierunku
ul. Heltmana i Jerozolimskiej;
b) w rejonie ul. Stoigniewa i Siemomys³awa;
2) utrzymuje siê istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów
i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu o indywidualne Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze;
3) planuje siê zaopatrzenie w ciep³o obiektów lokalizowanych w terenach zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW z miejskiej sieci ciep³owniczej; w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza siê stosowanie lokalnych Ÿróde³ ciep³a na paliwa
czyste ekologicznie;
4) w pozosta³ych terenach planuje siê zaopatrzenie w ciep³o obiektów poprzez indywidualne Ÿród³a ciep³a;
ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y w indywidualnych Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ
paliwa czyste ekologicznie;
5) dla pod³¹czenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciep³owniczej ustala siê realizacjê odcinków sieci rozdzielczej; przy ustalaniu lokalizacji planowanych ciep³oci¹gów nale¿y zachowaæ strefy ochrony wzd³u¿ istniej¹cych
ciep³oci¹gów, w których zakazuje siê lokalizacji budynków w odleg³oœci po 2,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy
ruroci¹gów do Dn 150 mm od zewnêtrznego obrysu
kana³u ciep³owniczego lub ruroci¹gu w celu umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej;
6) sposób zagospodarowania terenu, w miejscach przebiegu elementów sieci ciep³owniczej, nie mo¿e ograniczaæ dostêpu zarz¹dcy sieci do tych elementów w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych lub polegaj¹cych na likwidacji awarii.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu elektroenergetycznego, pokazane
na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej:
1) obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹ w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia poprzez stacje transformatorowe SN/nn;
Ÿród³em zasilania w energiê elektryczn¹ jest stacja 110/
15 kV GPZ Bonarka;
2) utrzymuje siê lokalizacjê linii elektroenergetycznych
œredniego i niskiego napiêcia, za wyj¹tkiem odcinka
sieci, o którym mowa w pkt 3;
3) planuje siê likwidacjê napowietrznej linii œredniego napiêcia 15 kV wraz z przebudow¹ stacji transformatorowej nr 3509 i jej przeniesieniem w teren zabudowy
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us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i zieleni
publicznej UP/ZP;
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców nast¹pi z istniej¹cych i planowanych stacji transformatorowych; istniej¹ce stacje transformatorowe
SN/nn bêd¹ modernizowane w dostosowaniu do narastaj¹cego zapotrzebowania na moc elektryczn¹; lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wyniknie
z bilansu potrzeb na dostawê mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców;
5) w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i zieleni urz¹dzonej UP/ZP i terenie zabudowy
us³ugowej (o charakterze us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW wskazuje siê lokalizacjê
nowych stacji transformatorowych SN/nn, zasilanych
poprzez wciêcie do istniej¹cych linii kablowych 15 kV;
6) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia; szczegó³owy przebieg linii niskiego napiêcia zostanie ustalony na etapie wydawania decyzji administracyjnych;
7) wskazuje siê, jako zasadê, budowê projektowanych
stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV jako ma³ogabarytowych stacji wolnostoj¹cych o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹ lub stacji
umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych;
8) now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego i niskiego
napiêcia wykonaæ wy³¹cznie jako kablow¹ doziemn¹;
9) w ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie œredniego i niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ na linie kablowe doziemne;
nie dopuszcza siê przebudowy i rozbudowy istniej¹cych
linii napowietrznych;
10) zakaz zagospodarowywania terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych zieleni¹ wysok¹;
11) okreœla siê techniczne strefy wzd³u¿ liniowych obiektów elektroenergetycznych dla zapewnienia nieprzekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonego przepisami odrêbnymi, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 16 m licz¹c po 8 m od osi linii;
b) dla linii kablowych SN i nn - 0,5 m licz¹c od skrajnego
przewodu, z dopuszczeniem innych sposobów lokalizacji budowli uwarunkowanych wykonaniem pomiarów sprawdzaj¹cych natê¿enia pola elektromagnetycznego.
9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz poprzez rozbudowê urz¹dzeñ infrastruktury
i sieci telekomunikacyjnej;
3) wskazuje siê, jako zasadê, budowê linii telekomunikacyjnych uk³adanych w kana³ach teletechnicznych lub linii doziemnych kablowych;
4) wskazuje siê, jako zasadê, lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji w obiektach budowlanych; dopuszcza siê wolnostoj¹ce obiekty infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okreœlonymi dla poszczególnych terenów, stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych,
pod warunkiem nie naruszania ustaleñ planu;
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5) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych
sieci przewodowej.
10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
1) nale¿y przewidzieæ miejsca na pojemniki s³u¿¹ce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z uwzglêdnieniem segregacji w miejscu ich powstawania z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczelnych, opró¿nianych na zasadach obowi¹zuj¹cych w Gminie Miejskiej Kraków.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 24
1. Wyznacza siê Tereny zieleni nieurz¹dzonej oznaczone symbolami ZR1, ZR2, ZR3.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ niska z utrzymaniem istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania i wskazuje
do ochrony czynnej w celu zachowania równowagi biocenotycznej oraz zapewnienia trwa³oœci najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, tj. muraw kserotermicznych, ciep³olubnych ³¹k owsicowych, siedlisk chronionych gatunków
zwierz¹t;
2) dopuszcza siê prowadzenie zabiegów pielêgnacyjno kompozycyjnych, w tym s³u¿¹cych ods³oniêciu otwaræ widokowych i panoram, eksponowanych z ci¹gów widoków,
pokazanych na Rysunku Planu;
3) nakaz prowadzenia prac pielêgnacyjnych w celu utrzymania lub wykszta³cenia charakteru zieleni zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym;
4) zakaz lokalizacji budynków, parkingów i obiektów ma³ej
architektury;
5) w terenach ZR1, ZR2 zakaz lokalizacji niewyznaczonych
na Rysunku Planu dojœæ, dojazdów i œcie¿ek pieszych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 4.
4. Wszelkie dzia³ania w zakresie zagospodarowania terenów
ZR1, ZR2, ZR3 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 25
1. Wyznacza siê Teren zieleni nieurz¹dzonej oznaczony symbolem ZR4.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ niska z utrzymaniem istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) budowle i urz¹dzenia zwi¹zane z ochron¹ przed uci¹¿liwym oddzia³ywaniem uk³adu komunikacyjnego;
3) istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania z mo¿liwoœci¹
prowadzenia zabiegów pielêgnacyjno - kompozycyjnych;
2) dopuszcza siê przekszta³cenie zieleni nieurz¹dzonej
w urz¹dzon¹ w s¹siedztwie istniej¹cej zabudowy i terenów zainwestowanych;
3) dopuszcza siê remonty istniej¹cej zabudowy oraz przebudowê w celu podniesienia standardów u¿ytkowych
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lub technicznych istniej¹cych obiektów budowlanych,
lecz bez mo¿liwoœci zmiany charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoœæ,
d³ugoœæ, szerokoœæ, liczba kondygnacji;
4) zakaz lokalizacji nowych budynków i parkingów.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu ZR4 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 26
1. Wyznacza siê Tereny zieleni nieurz¹dzonej oznaczone symbolami ZR5, ZR6.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ niska z utrzymaniem istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania z mo¿liwoœci¹ prowadzenia zabiegów pielêgnacyjno - kompozycyjnych;
2) zakaz lokalizacji budynków, parkingów i obiektów ma³ej
architektury.
4. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów ZR5, ZR6 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 27
1. Wyznacza siê Teren zieleni nieurz¹dzonej oznaczony symbolem ZR7.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ niska z utrzymaniem istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania z mo¿liwoœci¹ prowadzenia zabiegów pielêgnacyjno - kompozycyjnych, z zachowaniem najcenniejszych siedlisk gatunków
roœlin i zwierz¹t;
2) nakaz prowadzenia prac pielêgnacyjno - kompozycyjnych
zieleni, z zachowaniem ustaleñ zawartych w pkt 1, umo¿liwiaj¹cych ods³oniêcie najcenniejszych fragmentów œcian
skalnych kamienio³omu;
3) zakaz zmiany stosunków wodnych w celu zachowania istniej¹cego zbiornika wodnego wraz z przylegaj¹cymi terenami podmok³ymi;
4) dopuszcza siê realizacjê œcie¿ek dydaktycznych wraz z niezbêdnymi tablicami informacyjnymi, z zastrze¿eniem § 10
ust. 3, pod warunkiem zachowania naturalnego charakteru terenu;
5) zakaz lokalizacji budynków, parkingów i obiektów ma³ej
architektury oraz niewyznaczonych na Rysunku Planu
dojœæ, dojazdów i œcie¿ek pieszych, o których mowa w § 21
ust 1 pkt 3 i pkt 4.
4. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu ZR7 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 28
1. Wyznacza siê Teren ogrodów dzia³kowych oznaczony symbolem ZD.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest ogród dzia³kowy obejmuj¹cy istniej¹cy Rodzinny Ogród Dzia³kowy "S³onecznik".
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) budynki zwi¹zane z urz¹dzaniem i u¿ytkowaniem ogrodów
i sadów (w tym altany i obiekty gospodarcze) o maksymalnej powierzchni zabudowy nie przekraczaj¹cej 25 m2;
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2) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) zakaz lokalizacji budynków niezwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym;
2) wysokoœæ noworealizowanych i istniej¹cych, przebudowywanych - na podstawie planu - obiektów budowlanych,
nie mo¿e przekraczaæ 6 m; wysokoœæ budynku nie mo¿e
byæ wiêksza od jego d³ugoœci; w przypadku budynków
istniej¹cych, których wysokoœæ przekracza tê wartoœæ, ich
rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej
wysokoœci;
3) dachy realizowaæ jako symetryczne, dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia 20°-45°; zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie;
4) do pokrycia dachów stosowaæ materia³y ceramiczne
lub ich imitacje w kolorze czerwonym, br¹zowym, czarnym lub w ich odcieniach;
5) do wykoñczenia elewacji stosowaæ naturalne materia³y
typu: tynk (w odcieniach bieli, szaroœci lub be¿u), kamieñ,
ceg³a, klinkier, drewno (w naturalnych kolorach);
6) zakaz stosowania materia³ów refleksyjnych, odblaskowych,
o jaskrawych kolorach, fosforyzuj¹cych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (takich jak: blacha
falista i trapezowa, siding, poliwêglan kana³owy, papa).
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu ZD nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 29
1. Wyznacza siê Teren leœny oznaczony symbolem ZL.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ leœna.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê lokalizacjê
obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹ oraz urz¹dzeñ turystycznych, wg przepisów odrêbnych, z zastrze¿eniem
§ 16 ust. 3, w zakresie dotycz¹cym czêœci terenu ZL objêtej
granic¹ obszaru i terenu górniczego "Mateczny".
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) wszelkie przekszta³cenia zieleni wg przepisów odrêbnych;
2) zakaz lokalizacji ogrodzeñ;
3) zakaz wprowadzania gatunków roœlin obcych ekosystemowi;
4) dopuszcza siê przebudowê drzewostanów i rewitalizacjê
runa leœnego na zgodn¹ z siedliskiem.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu ZL nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 30
1. Wyznacza siê Teren rezerwatu przyrody nieo¿ywionej
"Bonarka" oznaczony symbolem ZN. Linie rozgraniczaj¹ce
terenu ZN stanowi¹ jednoczeœnie granice rezerwatu, ustanowionego na podstawie przepisów odrêbnych.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest rezerwat przyrody
utworzony na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
w celu zachowania, ze wzglêdów naukowych i dydaktycznych - form geologicznych z zieleni¹.
3. Dla terenu ZN obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone przepisami
odrêbnymi, w tym Zarz¹dzeniem Nr 134 Ministra Leœnictwa
i Przemys³u Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 73, poz. 310), ustalaj¹cego na obszarze rezerwatu nastêpuj¹ce zakazy:
1) eksploatacji kamienia, piasku, gliny i innych kopalin,
2) zbierania skamielin bez zgody konserwatora przyrody,
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3) niszczenia gleby i roœlinnoœci,
4) zanieczyszczania i zaœmiecania terenu,
5) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyj¹tkiem tablic i znaków zwi¹zanych z ochron¹ terenu,
6) wznoszenia budowli oraz zak³adania lub budowy urz¹dzeñ technicznych.
4. Wszelkie dzia³ania w zakresie zagospodarowania terenu ZN
nie mog¹ ponadto naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 31
1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem ZP1.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ niska urz¹dzona
z utrzymaniem istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ. Teren
ZP1 obejmuje Kopiec Krakusa wraz z jego otoczeniem.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (wy³¹cznie ³awki w miejscach o du¿ych wartoœciach widokowych
i kontemplacyjnych) oraz tablic informacyjnych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania z mo¿liwoœci¹ prowadzenia zabiegów pielêgnacyjno - kompozycyjnych, w tym s³u¿¹cych ods³oniêciu otwaræ widokowych
i panoram, eksponowanych z ci¹gów widoków, pokazanych na Rysunku Planu;
2) nakaz prowadzenia prac pielêgnacyjnych w celu utrzymania lub wykszta³cenia charakteru zieleni zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym;
3) zakaz przekszta³cania, z wyj¹tkiem niezbêdnych robót budowlanych zwi¹zanych z bie¿¹c¹ konserwacj¹ i remontem,
drogi rokadowej wraz z istniej¹cym zadrzewieniem, stanowi¹cej zachowany element dawnej Twierdzy Kraków;
4) dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych zwi¹zanych z bie¿¹c¹ konserwacj¹ i remontem Kopca Krakusa,
na warunkach okreœlonych przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie;
5) zakaz lokalizacji budynków, parkingów i obiektów ma³ej
architektury, z zastrze¿eniem ust. 3.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu ZP1 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 32
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolami ZP2, ZP3.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ niska urz¹dzona
z utrzymaniem istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ, podporz¹dkowana funkcji memoratywnej i kontemplacyjnej.Tereny ZP2, ZP3 obejmuj¹ obszar by³ego obozu koncentracyjnego w Krakowie - P³aszowie i tereny dawnych cmentarzy
¿ydowskich.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (wy³¹cznie ³awki, rzeŸby, pomniki) oraz tablic informacyjnych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania i wskazuje
do ochrony czynnej w celu zachowania równowagi biocenotycznej oraz zapewnienia trwa³oœci najcenniejszych siedlisk
przyrodniczych tj. muraw kserotermicznych, ciep³olubnych ³¹k
owsicowych, siedlisk chronionych gatunków zwierz¹t;
2) dopuszcza siê prowadzenie zabiegów pielêgnacyjno kompozycyjnych, w tym s³u¿¹cych ods³oniêciu otwaræ widokowych i panoram, eksponowanych z ci¹gów widoków,
pokazanych na Rysunku Planu;
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3) wszelkie dopuszczone planem dzia³ania inwestycyjne,
w tym roboty budowlane, nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem zachowania pierwotnego wygl¹du terenu;
w szczególnoœci nale¿y zabezpieczyæ oryginalne œlady by³ego obozu koncentracyjnego w Krakowie - P³aszowie,
istniej¹cych wczeœniej cmentarzy ¿ydowskich i zachowanych umocnieñ ziemnych dawnej Twierdzy Kraków;
4) zakaz lokalizacji budynków, parkingów i obiektów ma³ej
architektury, z zastrze¿eniem ust. 3.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów ZP2, ZP3 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1- obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 33
1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem ZP4.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ niska urz¹dzona
z utrzymaniem istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ, podporz¹dkowana funkcji kulturalnej i dydaktycznej.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) terenowe urz¹dzenia z zakresu kultury;
2) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania z mo¿liwoœci¹ prowadzenia zabiegów pielêgnacyjno - kompozycyjnych, z zachowaniem najcenniejszych siedlisk gatunków
roœlin i zwierz¹t;
2) nakaz prowadzenia prac pielêgnacyjno - kompozycyjnych
zieleni, z zachowaniem ustaleñ zawartych w pkt 1, umo¿liwiaj¹cych ods³oniêcie najcenniejszych fragmentów œcian
skalnych kamienio³omu;
3) przeznaczenie dopuszczalne nie mo¿e przekroczyæ 20%
powierzchni terenu ZP4;
4) terenowe urz¹dzenia z zakresu kultury kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy ich harmonijne wpisanie i wkomponowanie wizualne w otoczenie;
5) podesty scen wykonaæ z materia³ów trwa³ych z zastosowaniem naturalnych materia³ów typu: kamieñ, ceg³a, klinkier w po³¹czeniu z materia³ami typu: beton architektoniczny, szk³o, poliwêglany lite, stal i wysokiej jakoœci blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane);
6) podesty pod rzeŸby i prezentowane instalacje artystyczne nie mog¹ przekraczaæ 4 m2 powierzchni;
7) dopuszcza siê iluminacjê œwietln¹ prezentowanych rzeŸb
i instalacji artystycznych;
8) zakaz lokalizacji parkingów i budynków; niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania terenu ZP4 obiekty sanitarne
i socjalne (takie jak np.: toalety, kasy) oraz miejsca postojowe dla samochodów nale¿y zapewniæ w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP1.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu ZP4 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 34
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolami ZP5, ZP6, ZP7.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ urz¹dzona o charakterze parkowym.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym.
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4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) zieleñ wysok¹ komponowaæ z zachowaniem rodzimych
gatunków drzew (takich jak: wi¹zy, lipy, dêby, buki, jawory, brzozy, jesiony i olchy);
2) w terenach ZP5 i ZP6 dopuszcza siê zieleñ o charakterze
leœnym;
3) zakaz lokalizacji budynków i parkingów.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów ZP5, ZP6, ZP7 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ
zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) zieleñ wysok¹ komponowaæ z zachowaniem rodzimych
gatunków drzew (takich jak: wi¹zy, lipy, dêby, buki, jawory, brzozy, jesiony i olchy);
2) zakaz lokalizacji parkingów i budynków.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów ZP11, ZP12, ZP13, ZP14 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.

§ 35

1. Wyznacza siê Teren cmentarza oznaczony symbolem ZC.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja cmentarza
stanowi¹cego poszerzenie istniej¹cego cmentarza komunalnego w Krakowie - Podgórzu.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 40%;
2) w ramach budowy cmentarza nale¿y przewidzieæ wczeœniejsze lub równoczesne nasadzenia drzew o kulistym
pokroju, których docelowa wysokoœæ nie przekroczy 5m
(np.: graby, klony) w iloœci zapewniaj¹cej ochronê wizualn¹ (z terenów spoza cmentarza na cmentarz);
3) przy budowie cmentarza, w szczególnoœci przy realizacji
cmentarza w uk³adzie tarasowym, roboty budowlane prowadziæ w sposób zapewniaj¹cy wprowadzenie jak najmniejszych ró¿nic wysokoœci w ukszta³towaniu terenu;
4) miejsca grzebalne realizowaæ jako pola grzebalne oraz pola urn; dopuszcza siê budowê kolumbariów, o wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej 2,5 metra;
5) zakaz lokalizacji budynków i parkingów.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu ZC nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.

1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem ZP8.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ urz¹dzona o charakterze parkowym.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania z mo¿liwoœci¹ prowadzenia zabiegów pielêgnacyjno - kompozycyjnych, z zachowaniem najcenniejszych siedlisk gatunków
roœlin i zwierz¹t;
2) nakaz prowadzenia prac pielêgnacyjno - kompozycyjnych
zieleni, z zachowaniem ustaleñ zawartych w pkt 1, umo¿liwiaj¹cych ods³oniêcie najcenniejszych fragmentów œcian
skalnych kamienio³omu;
3) zieleñ wysok¹ komponowaæ z zachowaniem rodzimych
gatunków drzew (takich jak: wi¹zy, lipy, dêby, buki, jawory, brzozy, jesiony i olchy);
4) zakaz lokalizacji budynków i parkingów.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu ZP8 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.

§ 38

§ 36
§ 39
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolami ZP9, ZP10.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ urz¹dzona o charakterze parkowym z zachowaniem istniej¹cych drzew owocowych.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym, z zastrze¿eniem
§ 16 ust. 3, w zakresie dotycz¹cym czêœci terenu ZP10, objêtej granic¹ obszaru i terenu górniczego "Mateczny".
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) zieleñ wysok¹ komponowaæ z uwzglêdnieniem istniej¹cych drzew owocowych oraz z zachowaniem rodzimych
gatunków drzew (takich jak: wi¹zy, lipy, dêby, buki, jawory, brzozy, jesiony i olchy);
2) zakaz lokalizacji budynków i parkingów.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów ZP9, ZP10 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 37
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolami ZP11, ZP12, ZP13, ZP14.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zieleñ urz¹dzona towarzysz¹ca ci¹gom komunikacyjnym.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym.

1. Wyznacza siê Tereny œcian kamienio³omów oznaczone
symbolami ZK1, ZK2.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest utrzymanie œcian skalnych nieczynnych kamienio³omów: "Liban" i "Kamienio³om
Miejski" (Wapiennik Miejski).
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) dopuszcza siê prowadzenie prac pielêgnacyjnych zieleni,
ograniczaj¹cych naturaln¹ sukcesjê, w celu utrzymania
trwa³oœci œcian skalnych kamienio³omów wraz z roœlinnoœci¹ naskaln¹;
2) obowi¹zuje zakaz dokonywania przekszta³ceñ form skalnych,
w tym zmian powierzchni, faktury i barwy œcian skalnych;
3) zakaz lokalizacji budynków, parkingów i obiektów ma³ej
architektury oraz niewyznaczonych na Rysunku Planu
dojœæ, dojazdów i œcie¿ek pieszych, o których mowa w § 21
ust. 1 pkt 3 i pkt 4.
4. Wszelkie dzia³ania w zakresie zagospodarowania terenów
ZK1, ZK2 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 40
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN1, MN2.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) komponowan¹ zieleñ ogrodów przydomowych;
2) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z urz¹dzeniem ogrodów przydomowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ realizowaæ
w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 40%;
3) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 50%;
4) wysokoœæ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m, wysokoœæ pozosta³ych budynków nie mo¿e
przekraczaæ 6 m;
5) dachy realizowaæ jako symetryczne, dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia 30°-45°; zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie; dopuszcza siê mo¿liwoœæ doœwietlenia poddasza
poprzez okna po³aciowe lub lukarny; dopuszcza siê realizacjê dachów p³askich;
6) do pokrycia dachów po³aciowych stosowaæ materia³y
ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, br¹zowym, czarnym lub w ich odcieniach;
7) otwory w œcianach (nie dotyczy bram gara¿owych i wjazdów) realizowaæ jako prostok¹tne, o pionowym ustawieniu i przewadze pionowych podzia³ów stolarki;
8) do wykoñczenia elewacji stosowaæ naturalne materia³y
typu: tynk (w odcieniach bieli, szaroœci lub be¿u), kamieñ,
ceg³a, klinkier, drewno (w ich naturalnych kolorach);
9) dopuszcza siê stosowanie materia³ów typu: beton architektoniczny, szk³o, poliwêglan lity, wysokiej jakoœci blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane) w po³¹czeniu z materia³ami, o których mowa w pkt 8;
10) zakaz stosowania materia³ów refleksyjnych, odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzuj¹cych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding, poliwêglan
kana³owy, papa).
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów MN1, MN2 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 41
1. Wyznacza siê Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych) i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem UP/MN.
2. Podstawowym przeznaczeniem s¹ us³ugi o charakterze publicznym oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren UP/MN obejmuje zachowany obiekt dawnego obozu koncentracyjnego w Krakowie - P³aszowie, tzw. willê
przy ul. Heltmana 22.
3. Okreœla siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego:
1) us³ugi zwi¹zane z kultur¹;
2) us³ugi zwi¹zane z nauk¹ i edukacj¹;
3) us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) zieleñ urz¹dzon¹;
2) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) zakaz lokalizacji nowych budynków;
2) dopuszcza siê iluminacjê œwietln¹ budynku, na warunkach okreœlonych przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie.
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6. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu UP/MN nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1- obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 42
1. Wyznacza siê Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych) oznaczony symbolem UP1.
2. Podstawowym przeznaczeniem s¹ us³ugi o charakterze publicznym.
3. Okreœla siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego:
1) us³ugi zwi¹zane z administracj¹ publiczn¹;
2) us³ugi zwi¹zane z opiek¹ spo³eczn¹ i socjaln¹;
3) us³ugi zwi¹zane z oœwiat¹;
4) us³ugi zwi¹zane z kultur¹;
5) us³ugi zwi¹zane ze sportem,
6) us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) zieleñ komponowan¹ wysok¹ i nisk¹;
2) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym;
3) us³ugi kawiarniane zlokalizowane w budynkach.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) wskaŸnik powierzchni zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20%;
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
3) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekroczyæ 9m i jednoczeœnie wartoœci 235 m.n.p.m. wysokoœci bezwzglêdnej,
z zastrze¿eniem § 12 ust. 2 pkt 1;
4) do wykoñczenia elewacji stosowaæ naturalne materia³y
typu: tynk (w odcieniach bieli, szaroœci lub be¿u), kamieñ,
ceg³a, klinkier, drewno (w ich naturalnych kolorach);
5) dopuszcza siê stosowanie materia³ów typu: beton architektoniczny, szk³o, poliwêglan lity, wysokiej jakoœci
blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe
(naturalne, lakierowane i anodowane) w po³¹czeniu
z materia³ami, o których mowa w pkt 4;
6) zakaz stosowania materia³ów refleksyjnych, odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzuj¹cych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding, poliwêglan
kana³owy, papa);
7) w przypadku realizacji obiektów w technologii tradycyjnej stosowaæ dachy dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia po³aci o wartoœci 25° - 45°; do pokrycia dachów
stosowaæ materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, br¹zowym, czarnym lub w ich odcieniach; zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie;
8) budynki realizowaæ w powi¹zaniu z ogólnodostêpnymi
terenami zieleni komponowanej wysokiej i niskiej;
9) dopuszcza siê iluminacjê œwietln¹ obiektów budowlanych;
w przypadku obiektu zabytkowego, oznaczonego na Rysunku Planu symbolem 2a, iluminacja na warunkach okreœlonych przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie;
10) w ramach terenu UP1 nale¿y zapewniæ mo¿liwoœæ lokalizacji, niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania:
terenu zieleni urz¹dzonej ZP4, terenów sportu i rekreacji
US1, US2 obiektów sanitarnych i socjalnych (tj. toalety,
kasy) oraz miejsc postojowych dla samochodów;
6. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu UP1 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
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§ 43
1. Wyznacza siê Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych) oznaczony symbolem UP2.
2. Podstawowym przeznaczeniem s¹ us³ugi o charakterze publicznym. Teren UP2 obejmuje zachowany obiekt dawnego
obozu koncentracyjnego w Krakowie - P³aszowie, tzw. Szary dom.
3. Okreœla siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego:
1) us³ugi zwi¹zane z kultur¹;
2) us³ugi zwi¹zane z nauk¹;
3) us³ugi zwi¹zane z administracj¹ niepubliczn¹;
4) us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) zieleñ urz¹dzon¹;
2) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) zakaz lokalizacji nowych budynków;
2) dopuszcza siê iluminacjê œwietln¹ budynku, na warunkach okreœlonych przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie.
6. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu UP2 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 44
1. Wyznacza siê Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych) i zieleni urz¹dzonej oznaczony symbolem UP/ZP.
2. Podstawowym przeznaczeniem s¹ us³ugi o charakterze publicznym i zieleñ niska urz¹dzona, z utrzymaniem istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ. Teren UP/ZP obejmuje zachowany i s³abo zachowany obiekt dawnej Twierdzy Kraków.
3. Okreœla siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego:
1) us³ugi zwi¹zane z kultur¹;
2) us³ugi zwi¹zane z nauk¹;
3) us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ oœwiaty;
4) us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego.
4. Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) us³ugi dopuszczone planem mo¿na realizowaæ wy³¹cznie
w ramach zachowanego i s³abo zachowanego obiektu
dawnej Twierdzy Kraków;
2) dopuszcza siê odtworzenie s³abo zachowanego obiektu
dawnejTwierdzy Kraków, z zastrze¿eniem § 18 ust. 3 pkt 2;
3) dopuszcza siê stosowanie materia³ów typu: beton architektoniczny, szk³o, poliwêglan lity, wysokiej jakoœci blachy
ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane);
4) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 80%;
5) zakaz stosowania materia³ów refleksyjnych, odblaskowych,
o jaskrawych kolorach, fosforyzuj¹cych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (takich jak: blacha
falista i trapezowa, siding, poliwêglan kana³owy, papa);
6) istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania z mo¿liwoœci¹ prowadzenia zabiegów pielêgnacyjno - kompozycyjnych, s³u¿¹cych ods³oniêciu otwaræ widokowych i panoram, eksponowanych z ci¹gów widoków, pokazanych
na Rysunku Planu;
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7) nakaz prowadzenia prac pielêgnacyjnych w celu utrzymania lub wykszta³cenia charakteru zieleni zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym;
8) zakaz lokalizacji nowych budynków i parkingów; miejsca postojowe nale¿y zapewniæ w terenie parkingu w zieleni KPZ.
6. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu UP/ZP nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 45
1. Wyznacza siê Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug publicznych), sportu i rekreacji oznaczony symbolem UP/US.
2. Podstawowym przeznaczeniem s¹ us³ugi o charakterze publicznym oraz sportu i rekreacji. Teren UP/US obejmuje zachowane obiekty dawnej Twierdzy Kraków.
3. Okreœla siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego:
1) us³ugi zwi¹zane z kultur¹;
2) us³ugi zwi¹zane z nauk¹;
3) us³ugi zwi¹zane z opiek¹ zdrowotn¹;
4) us³ugi zwi¹zane z opiek¹ spo³eczn¹ i socjaln¹;
5) us³ugi zwi¹zane z oœwiat¹;
6) us³ugi zwi¹zane ze sportem.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) zieleñ urz¹dzon¹;
2) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) us³ugi dopuszczone planem mo¿na realizowaæ wy³¹cznie
w zachowanych obiektach dawnej Twierdzy Kraków;
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
3) zakaz stosowania materia³ów refleksyjnych, odblaskowych,
o jaskrawych kolorach, fosforyzuj¹cych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (takich jak: blacha
falista i trapezowa, siding, poliwêglan kana³owy, papa);
4) zakaz lokalizacji nowych budynków.
6. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu UP/US nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 46
1. Wyznacza siê Teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem US1.
2. Podstawowym przeznaczeniem s¹ terenowe urz¹dzenia
sportowe dla uprawiania wspinaczki ska³kowej. Teren US1
obejmuje wychodniê skaln¹ dawnego kamienio³omu "Liban"
oraz zachowan¹ na szczycie ska³y ziemn¹ formê umocnienia dawnej Twierdzy Kraków.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) realizacjê terenowych urz¹dzeñ dla uprawiania wspinaczki
ska³kowej poprzedziæ wykonaniem analizy geologicznej
w celu oceny spoistoœci pod³o¿a skalnego;
2) dopuszcza siê lokalizacjê jednopoziomowej platformy widokowej z ograniczeniem do 20 m2 ³¹cznej powierzchni
nadwieszonej pod³ogi platformy; pod³ogê platformy realizowaæ na poziomie przyleg³ego terenu ZP1, kszta³tuj¹c
j¹ jako konstrukcjê trwa³¹, z balustradami uniemo¿liwiaj¹cymi wspinanie i jej przekraczanie, wykonan¹ z materia³ów wysokiej jakoœci, a¿urow¹ lub z przezroczystym
wype³nieniem (np. poliwêglan lity, szk³o klejone) z zacho-
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waniem wszystkich zasad bezpieczeñstwa konstrukcji
i u¿ytkowania, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych;
3) zakaz dokonywania przekszta³ceñ form skalnych, w tym
zmian powierzchni, faktury i barwy œcian wychodni,
za wyj¹tkiem niezbêdnych dzia³añ zwi¹zanych z mocowaniem elementów s³u¿¹cych uprawianiu wspinaczki
ska³kowej;
4) zakaz dokonywania przekszta³ceñ formy zachowanego
umocnienia ziemnego dawnej Twierdzy Kraków;
5) zakaz realizacji sztucznej œcianki wspinaczkowej;
6) zakaz lokalizacji budynków i parkingów; niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania terenu US1 obiekty sanitarne i socjalne (takie jak: toalety, kasy) oraz miejsca postojowe dla samochodów nale¿y zapewniæ w terenie zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) UP1.
4. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu US1 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 47
1. Wyznacza siê Teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem US2.
2. Podstawowym przeznaczeniem s¹ terenowe urz¹dzenia rekreacji, w szczególnoœci konnej i hipoterapii.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) zieleñ urz¹dzon¹;
2) pole namiotowe;
3) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 80%;
2) dopuszcza siê realizacjê nasadzeñ zieleni wysokiej, z zachowaniem rodzimych gatunków drzew (takich jak: wi¹zy,
lipy, dêby, buki, jawory, brzozy, jesiony i olchy), z uwzglêdnieniem § 12 ust. 2 pkt 2;
3) inwestycje z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego mo¿na realizowaæ bez koniecznoœci wczeœniejszej lub równoczesnej realizacji z inwestycj¹ z zakresu przeznaczenia
podstawowego;
4) zakaz lokalizacji budynków i parkingów; niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania terenu US2 obiekty sanitarne i socjalne (takie jak: toalety, kasy) oraz miejsca postojowe nale¿y zapewniæ w terenie zabudowy us³ugowej
(o charakterze us³ug publicznych) UP1.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu US2 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 48
1. Wyznacza siê Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej
oznaczony symbolem U/MW.
2. Podstawowym przeznaczeniem s¹ us³ugi o charakterze komercyjnym oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
3. Okreœla siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego:
1) us³ugi zwi¹zane obs³ug¹ bankow¹;
2) us³ugi zwi¹zane z handlem;
3) us³ugi zwi¹zane z rzemios³em;
4) us³ugi zwi¹zane z gastronomi¹;
5) us³ugi zwi¹zane z administracj¹ niepubliczn¹.
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4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym;
2) zieleñ urz¹dzon¹ komponowan¹;
3) dojazdy oraz elementy dróg publicznych i wewnêtrznych,
obs³uguj¹cych teren U/MW, zwi¹zane z po³¹czeniami z ulicami: Jerozolimsk¹, Ludow¹ i Wielick¹ - zgodnie z zapisem
§ 21 ust. 2, dotycz¹cym wskazania dla tych rozwi¹zañ.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) wskaŸnik powierzchni zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%;
2) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 50%;
3) maksymalna szerokoœæ elewacji frontowej dla pierwszego budynku od strony ul. Wielickiej, tworz¹cego obudowê ulicy, do 65 m.; ustala siê obowi¹zek zapewnienia
wgl¹du do wnêtrza "Kamienio³omu Miejskiego" (Wapiennik Miejski);
4) wysokoœæ pierwszego budynku od strony ul. Wielickiej
do 20 m, dla budynków usytuowanych w g³êbi terenu
U/MW wysokoœæ do 12 m;
5) do wykoñczenia elewacji stosowaæ naturalne materia³y
typu: tynk (w odcieniach bieli, szaroœci lub be¿u), kamieñ,
ceg³a, klinkier, drewno (w ich naturalnych kolorach);
6) dopuszcza siê stosowanie materia³ów typu: beton architektoniczny, szk³o, poliwêglan lity, wysokiej jakoœci blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane) w po³¹czeniu z materia³ami, o których mowa w pkt 5;
7) zakaz stosowania materia³ów refleksyjnych, odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzuj¹cych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding, poliwêglan
kana³owy, papa);
8) dachy realizowaæ jako p³askie lub po³aciowe - dwu lub wielospadowe symetryczne, o kierunkach g³ównej kalenicy
równoleg³ym lub prostopad³ym do ul. Wielickiej, o k¹cie
nachylenia 30° - 40°; zakaz stosowania po³aci dachowych
przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie;
9) do pokrycia dachów po³aciowych stosowaæ materia³y
ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, br¹zowym, czarnym lub w ich odcieniach;
10) dopuszcza siê mo¿liwoœæ doœwietlenia poddasza poprzez okna po³aciowe lub lukarny; w przypadku stosowania lukarn wymagane jest stosowanie jednej ich formy we wszystkich budynkach realizowanych w terenie
inwestycji, nawi¹zuj¹cej do formy dachu; rozmieszczeniem lukarn nawi¹zaæ do uk³adu otworów okiennych
i drzwiowych; maksymalna ³¹czna powierzchnia lukarn
nie mo¿e przekroczyæ 1/3 powierzchni dachu, minimalna
odleg³oœæ od œciany poprzecznej budynku - 1,5 m; dachy
lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ;
11) budynki realizowaæ w powi¹zaniu z ogólnodostêpnymi
terenami zieleni komponowanej wysokiej i niskiej;
12) wszystkie obiekty realizowane w terenie U/MW musz¹
byæ jednolite w stylu i formie architektonicznej.
6. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu U/MW nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 49
1. Wyznacza siê Teren obiektów i urz¹dzeñ zaopatrzenia
w wodê oznaczony symbolem IW.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja obiektów
i urz¹dzeñ s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê.
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) zieleñ urz¹dzon¹;
2) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) wysokoœæ obiektów budowlanych nie mo¿e przekraczaæ
6 m; dopuszcza siê odstêpstwa od tego warunku w przypadkach wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technologicznych;
2) zakaz stosowania materia³ów refleksyjnych, odblaskowych, o jaskrawych kolorach i fosforyzuj¹cych.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu IW nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
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3. Szerokoœci terenów dróg ustala Rysunek Planu.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê urz¹dzenia
towarzysz¹ce przeznaczeniu podstawowemu (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania
podstawowego i bezpieczeñstwa ruchu oraz uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezwi¹zane funkcjonalnie z drogami;
2) ci¹gi rowerowe, zgodnie z § 21 ust. 1;
3) obiekty ma³ej architektury.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów KDW1, KDW2, KDW3 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 52

§ 50
1. Wyznacza siê Tereny dróg publicznych w podziale na:
1) drogê g³ówn¹, oznaczon¹ na Rysunku Planu symbolem
KDG (w obszarze planu znajduje siê fragmentarycznie
teren zarezerwowany dla ul. Kamieñskiego);
2) drogê zbiorcz¹ z tramwajem, oznaczon¹ na Rysunku Planu symbolem KDZ+T (w obszarze planu znajduje siê fragmentarycznie teren zarezerwowany dla ul. Wielickiej);
3) drogi lokalne, oznaczone na Rysunku Planu symbolami
KDL1 (ul. Heltmana) i KDL2 (ul. Jerozolimska);
4) drogi dojazdowe, oznaczone na Rysunku Planu symbolami KDD1 (fragment ul. Swoszowickiej), KDD2 (ul. Za Torem), KDD3 (ul. Pod Kopcem), KDD4 i KDD5 (ul. Maryewskiego).
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja dróg z wyposa¿eniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi
(jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe),
wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (odwodnienie,
oœwietlenie, urz¹dzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej).
3. Szerokoœci terenów dróg ustala Rysunek Planu.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê urz¹dzenia
towarzysz¹ce przeznaczeniu podstawowemu (pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania
podstawowego i bezpieczeñstwa ruchu oraz uzyskania zgody zarz¹dcy terenu):
1) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezwi¹zane funkcjonalnie z drogami;
2) ci¹gi rowerowe, zgodnie z § 21 ust. 1;
3) obiekty ma³ej architektury.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów KDG, KDZ+T, KDL1, KDL2, KDD1, KDD2,
KDD3 nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 obejmuj¹cym przepisy ogólne.

1. Wyznacza siê Tereny ci¹gów pieszo - jezdnych oznaczone
symbolami KDX1 (ul. Swoszowicka), KDX2 (ul. Pod Kopcem).
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja utwardzonych ci¹gów pieszo-jezdnych wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
3. Szerokoœci terenów ustala Rysunek Planu.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê urz¹dzenia
towarzysz¹ce przeznaczeniu podstawowemu, pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania
w ramach przeznaczenia podstawowego i bezpieczeñstwa
ruchu oraz uzyskania zgody zarz¹dcy terenu:
1) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezwi¹zane funkcjonalnie z ci¹gami pieszo-jezdnymi;
2) ci¹gi rowerowe, zgodnie z § 21 ust. 1;
3) obiekty ma³ej architektury.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów KDX1, KDX2, KDX3 nie mog¹ naruszaæ
ustaleñ zawartych w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy
ogólne.
§ 53
1. Wyznacza siê Teren ci¹gu pieszego oznaczony symbolem KX.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja utwardzonego ci¹gu pieszego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê urz¹dzenia
towarzysz¹ce przeznaczeniu podstawowemu, pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów u¿ytkowania
w ramach przeznaczenia podstawowego i bezpieczeñstwa
ruchu oraz uzyskania zgody zarz¹dcy terenu:
1) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezwi¹zane funkcjonalnie z ci¹giem pieszym;
2) obiekty ma³ej architektury (tj. ³awki, tablice informacyjne).
4. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu KX nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.

§ 51
§ 54
1. Wyznacza siê Tereny dróg wewnêtrznych oznaczone symbolami KDW1, KDW2, KDW3.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja dróg, z wyposa¿eniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi
(jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, pasy zieleni, przejœcia
piesze i przejazdy rowerowe) wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹, z zastrze¿eniem § 16 ust. 3, w zakresie dotycz¹cym czêœci terenu KDW3 objêtej granic¹ obszaru i terenu górniczego "Mateczny".

1. Wyznacza siê Teren obs³ugi komunikacji oznaczony symbolem KU.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja stacji paliw
p³ynnych.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) zieleñ urz¹dzon¹;
2) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym.
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4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) w przypadku realizacji inwestycji w ramach przeznaczenia podstawowego, ustala siê obowi¹zek okreœlenia warunków hydrogeologicznych w zwi¹zku z projektowaniem
inwestycji mog¹cych zanieczyœciæ wody podziemne, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%;
3) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 20%;
4) szerokoœæ elewacji frontowej nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 6 m
dla pawilonów i 8 m dla wiat (zadaszeñ);
5) wysokoœæ obiektów budowlanych, nie mo¿e przekraczaæ
6 m; obiekty realizowaæ jako jednokondygnacyjne;
6) wysokoœæ s³upów i masztów reklamowych nie mo¿e przekroczyæ 8 m;
7) od strony budynku mieszkalnego i ogrodów dzia³kowych
wytworzyæ strefê zieleni izolacyjnej, z³o¿on¹ z piêtra niskiego, œredniego i wysokiego;
8) wszystkie obiekty realizowane w terenie KU musz¹ byæ
jednolite w stylu i formie architektonicznej.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu KU nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1, obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 55
1. Wyznacza siê Teren parkingu oznaczony symbolem KP.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest parking dla pojazdów
osobowych i autokarów.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje siê:
1) us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ turystyki (np. punkt informacji
turystycznej);
2) us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ socjaln¹ i administracyjn¹ parkingu;
3) zieleñ urz¹dzon¹;
4) obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z przeznaczeniem
podstawowym.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) wskaŸnik powierzchni zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20%;
2) zakaz lokalizacji budynków niezwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
3) wysokoœæ noworealizowanych i istniej¹cych, przebudowywanych na podstawie planu, budynków nie mo¿e przekraczaæ 7 m; nie dopuszcza siê, aby wysokoœæ budynku
by³a wiêksza od jego d³ugoœci; w przypadku budynków
istniej¹cych, których wysokoœæ przekracza t¹ wartoœæ,
ich rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
4) dachy budynków kszta³towaæ jako symetryczne dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia 20°-45°; zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie;
5) do pokrycia dachów nale¿y stosowaæ materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, br¹zowym,
czarnym lub w ich odcieniach;
6) do wykoñczenia elewacji stosowaæ naturalne materia³y
typu: tynk (w odcieniach bieli, szaroœci lub be¿u), kamieñ,
ceg³a, klinkier, drewno (w ich naturalnych kolorach);
7) dopuszcza siê stosowanie materia³ów typu: beton architektoniczny, szk³o, poliwêglan lity, wysokiej jakoœci blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane) w po³¹czeniu z materia³ami, o których mowa w pkt 6;
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8) zakaz stosowania materia³ów refleksyjnych, odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzuj¹cych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding, poliwêglan
kana³owy, papa);
9) obiekty kubaturowe realizowaæ na rzucie prostok¹ta,
d³u¿szym bokiem równolegle do nieprzekraczalnej linii
zabudowy pokazanej na Rysunku Planu;
10) wszystkie obiekty realizowane w terenie KP musz¹ byæ
jednolite w stylu i formie architektonicznej.
5. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu KP nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
§ 56
1. Wyznacza siê Teren parkingu w zieleni oznaczony symbolem KPZ.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest parking dla pojazdów
osobowych w zieleni, obs³uguj¹cy wy³¹cznie teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i zieleni urz¹dzonej UP/ZP.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) miejsca postojowe, w iloœci nie przekraczaj¹cej 10 stanowisk, realizowaæ jako zielony parking;
2) w ramach budowy parkingu nale¿y przewidzieæ wczeœniejsze lub równoczesne nasadzenia drzew o kulistym pokroju, których docelowa wysokoœæ nie przekroczy 5 m
(np.: graby, klony) w iloœci zapewniaj¹cej ochronê wizualn¹ (z terenów spoza parkingu na parking).
4. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu KPZ nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdziale 1 - obejmuj¹cym przepisy ogólne.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 57
Wysokoœæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, dla wszystkich terenów wyznaczonych planem
wynosi 0%.
§ 58
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 59
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/153/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "KRZEMIONKI"
RYSUNEK PLANU
skala 1 : 2000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

LEGENDA:
ELEMENTY USTALEÑ PLANU
granica obszaru objêtego planem
linie rozgraniczaj¹ce

4a

IW
KDG
KDZ+T

teren obiektów i urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
teren drogi publicznej klasy g³ównej
teren drogi publicznej klasy zbiorczej z tramwajem

nieprzekraczalne linie zabudowy

KDL

tereny dróg publicznych klasy lokalnej

szpalery drzew - wskazane do ochrony

KDD

tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

obiekty posiadaj¹ce cechy zabytku - wskazane
do ochrony (poza wpisanymi do rejestru zabytków
i gminnej ewidencji zabytków)

KDW

tereny dróg wewnêtrznych

KDX

tereny ci¹gów pieszo-jezdnych

œcie¿ki piesze

KX

teren ci¹gu pieszego (wydzielonego)

œcie¿ki rowerowe

KU

teren obs³ugi komunikacji

pomniki i krzy¿e - wskazane do ochrony (poza wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków)

KP

teren parkingu

KPZ

teren parkingu w zieleni

granice stref powi¹zañ widokowych
granica strefy ochrony pamiêci
ELEMENTY USTALEÑ PLANU - WYNIKAJ¥CE Z DOKUMENTÓW
I DECYZJI WI¥¯¥CYCH WG PRZEPISÓW ODRÊBNYCH
TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU PODSTAWOWYM I DOPUSZCZALNYM ORAZ WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
TERENY ZIELENI
ZR

tereny zieleni nieurz¹dzonej

ZD

teren ogrodów dzia³kowych

ZL

teren leœny

ZN

teren rezerwatu przyrody nieo¿ywionej "Bonarka"

ZP

tereny zieleni urz¹dzonej

ZC

teren cmentarza

ZK

tereny œcian kamienio³omów

rejony stanowisk archeologicznych

3 b4

12345
123
12345
123451 a123
123
2 c5

granica obszaru i terenu górniczego "Mateczny I"
obiekty i tereny objête wpisem do rejestru zabytków
obiekty objête wpisem do gminnej ewidencji zabytków
granica strefy ochrony sanitarnej zbiorników wodoci¹gowych "Krzemionki"
granice stref od magistrali wodoci¹gowych (istniej¹cych i projektowanej)
granica strefy sanitarnej cmentarza - 50 m
granica strefy sanitarnej cmentarza - 150 m

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I US£UGOWEJ
MN

granica strefy nadzoru archeologicznego

ELEMENTY INFORMACYJNE PLANU

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
x

UP/MN

teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych) i mieszkaniowej jednorodzinnej

UP

tereny zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych)

UP/ZP

teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych) i zieleni urz¹dzonej

UP/US

teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych), sportu i rekreacji

prawdopodobny przebieg zewnêtrznego ogrodzenia by³ego obozu koncentracyjnego w Krakowie P³aszowie
orientacyjne granice cmentarzy ¿ydowskich
punkty widokowe
ci¹gi widoków dalekich
ci¹gi widoków bliskich

US
U/MW

osie powi¹zañ widokowych

tereny sportu i rekreacji
teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XI/153/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "KRZEMIONKI"
RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
skala 1 : 2000
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
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LEGENDA:
ELEMENTY USTALEÑ PLANU (WYBRANE)
granica obszaru objêtego planem

KU

teren obs³ugi komunikacji

KP

teren parkingu

KPZ

teren parkingu w zieleni

linie rozgraniczaj¹ce
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
WODOCI¥GI

TERENY O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU PODSTAWOWYM I DOPUSZCZALNYM ORAZ WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
TERENY ZIELENI

strefa ochrony sanitarnej zbiorników wodoci¹gowych "Krzemionki"

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901 magistrala

wodoci¹gowa istniej¹ca

ZR

tereny zieleni nieurz¹dzonej

ZD

teren ogrodów dzia³kowych

ZL

teren leœny

ZN

teren rezerwatu przyrody nieo¿ywionej "Bonarka"

ZP

tereny zieleni urz¹dzonej

ELEKTROENERGETYKA

ZC

teren cmentarza

linia elektroenergetyczna kablowa œredniego napiêcia istniej¹ca

ZK

tereny œcian kamienio³omów

rozbiorcza sieæ wodoci¹gowa istniej¹ca
magistrala wodoci¹gowa planowana
sieæ wodoci¹gowa planowana

x

x

x x

linia elektroenergetyczna napowietrzna œredniego
napiêcia do likwidacji

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I US£UGOWEJ

stacja transformatorowa sn/nn istniej¹ca

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

stacja transformatorowa sn/nn do likwidacji

UP/MN

teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych) i mieszkaniowej jednorodzinnej

linia elektroenergetyczna kablowa œredniego napiêcia planowana

UP

tereny zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych)

stacja transformatorowa sn/nn planowana

UP/ZP

teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych) i zieleni urz¹dzonej

UP/US

teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych), sportu i rekreacji

MN

GAZOWNICTWO

US
U/MW

sieæ gazowa œredniego ciœnienia istniej¹ca
sieæ gazowa niskiego ciœnienia istniej¹ca
sieæ gazowa œredniego ciœnienia planowana

tereny sportu i rekreacji
teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej

KANALIZACJA
kanalizacja sanitarna istniej¹ca

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

kanalizacja ogólnosp³awna istniej¹ca
kanalizacja opadowa istniej¹ca

IW
KDG
KDZ+T

teren obiektów i urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
kanalizacja sanitarna planowana
teren drogi publicznej klasy g³ównej
kanalizacja ogólnosp³awna planowana
teren drogi publicznej klasy zbiorczej z tramwajem
ruroci¹g t³oczny planowany

KDL

tereny dróg publicznych klasy lokalnej

KDD

tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

KDW

tereny dróg wewnêtrznych

KDX

tereny ci¹gów pieszo-jezdnych

KX

P

pompownia lokalna planowana
CIEP£OWNICTWO
sieæ ciep³ownicza istniej¹ca
sieæ ciep³ownicza planowana

teren ci¹gu pieszego
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XI/153/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "KRZEMIONKI"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krzemionki" zosta³ wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du w okresie od 16 lipca 2006 r. do 17 sierpnia 2006 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 30 sierpnia 2006 r., wp³ynê³o 15 uwag.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
– "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krzemionki",
– "ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami),
– "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1915/2006
z dnia 20 wrzeœnia 2006 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu. Niniejsze Rozstrzygniêcie, zgodnie z przepisami art. 20
ust. 1 ustawy, zawiera listê nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych czêœciowo uwag.
W zakresie uwag uwzglêdnionych lub uwzglêdnionych czêœciowo zosta³y wprowadzone odpowiednie zmiany w projekcie planu.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych
czêœciowo przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta
Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia.
1. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ek nr 1/8, 1/9, 1/11 przy ul. Stoigniewa 2a, 2b, 2d,
które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du
znajdowa³y siê w terenie ZRS - Teren zieleni urz¹dzonej [obecnie MN2 - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej].
[...]*
wniós³ uwagê, która w czêœci nieuwzglêdnionej dotyczy³a "projektowania zagospodarowania" poza terenem jego w³asnoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ tej czêœci uwagi.
Uwaga w tej czêœci pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga; w czêœci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta
Krakowa, dotyczy formalnego "wy³¹czenia" dzia³ek okreœlonych w uwadze z obszaru sporz¹dzanego planu. Procedura
planistyczna sporz¹dzania planu okreœlona w art. 17 ustawy
nie przewiduje wprowadzania zmian granic planu w trakcie
jego sporz¹dzania.
Granice obszaru objêtego planem zosta³y ustalone Uchwa³¹
Nr LXXVII/762/OS Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2005 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krzemionki".
________
* 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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2. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ki nr 105/5 przy ul. Kamieñskiego, która w projekcie
planu znajduje siê w terenie ZR4 - Teren zieleni nieurz¹dzonej.
[...]*
wniós³ uwagê, która zawiera³a wniosek o przeznaczenie przedmiotowej dzia³ki na teren budowlany - pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
Sk³adaj¹cy uwagê uzasadni³ powy¿sze s¹siedztwem z dzia³kami, które s¹ zabudowane domami mieszkalnymi.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu realizuje ustalenia Studium, z którym, wg przepisu art. 20 ustawy, projekt planu powinien byæ zgodny. Przedmiotowa nieruchomoœæ znajduje siê poza terenami zabudowanymi i zainwestowanymi oraz poza granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania okreœlonymi w Studium. Przeznaczenie jej pod zabudowê by³oby niezgodne nie tylko z kierunkami zagospodarowania przestrzennego okreœlonymi
w Studium, lecz tak¿e z potrzeb¹ ochrony przedmiotowych terenów przed zainwestowaniem - potwierdzon¹ w pracach
i czynnoœciach planistycznych sporz¹dzania planu.
3. Uwaga Nr 6
dotyczy nieruchomoœci:
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu, który w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du oznaczony by³ symbolem UPZ -Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych) w zieleni [obecnie UP/ZP -Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i zieleni urz¹dzonej],
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego symbolem KPZ - Teren parkingu w zieleni,
– wokó³ by³ego obozu koncentracyjnego,
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego symbolem ZC - Teren cmentarza.
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
wnios³o uwagê zawieraj¹c¹ 7 punktów, które w zakresie nieuwzglêdnionym obejmowa³y nastêpuj¹ce punkty, dotycz¹ce:
3) (w czêœci nieuwzglêdnionej) - zmiany terenu UPZ na tereny
zieleni publicznej;
4) niew³aœciwej lokalizacji parkingów i miejsc postojowych w pobli¿u dawnej prochowni oraz wyznaczenie 10 stanowisk postojowych w pobliskim terenie okreœlonym jako "teren parkingu w zieleni";
Wnosz¹cy uwagê dodaje, ¿e nale¿a³oby równie¿ na tym terenie wprowadziæ zakaz ruchu samochodowego;
5) potrzeby wprowadzenia wokó³ terenu by³ego obozu koncentracyjnego strefy ochronnej gwarantuj¹cej kontemplacyjny charakter tego miejsca;
6) sprzeciwu wobec propozycji poszerzenia obszaru cmentarza;
Wed³ug wnosz¹cego uwagê, wyznaczenie nowych terenów
cmentarza na eksponowanym stoku "o nachyleniu 18°" spowoduje istotne zmiany krajobrazowe (niwelacja stoku) i jako
takie jest niezgodne z celami planu. Zagadnienia poszerzenia cmentarza i niwelacji stoku nie zosta³o ocenione w Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko. Zdaniem wnosz¹cego uwagê, nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e na cmentarzu tym nie dokonuje siê ju¿ nowych pochówków. Nie mo¿na wiêc mówiæ o spo³ecznych oczekiwaniach poszerzenia
cmentarza. Poszerzenie cmentarza odbêdzie siê kosztem
zniszczenia krajobrazu, a jednoczeœnie nie spowoduje zna-
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cz¹cego zwiêkszenia iloœci miejsc pochówkowych, a jedynie
doprowadzi do sporów i pos¹dzeñ o korupcjê.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdnia wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach: 3 (w jego nieuwzglêdnionej czêœci), 4, 5, 6.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 3) Pomimo ograniczenia dopuszczonego zakresu us³ug
oraz powierzchni zabudowy, przedmiotowy teren w dalszym ci¹gu bêdzie pe³ni³ funkcje us³ugowe (np. funkcje
wystawiennicze). Przeznaczenie terenu, jako terenu zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych)
i zieleni urz¹dzonej w pe³ni oddaje docelowy charakter
i przeznaczenie tego miejsca. Objêcie liniami rozgraniczaj¹cymi terenu UP/ZP obydwu obiektów dawnejTwierdzy Kraków (wpisanych do gminnej ewidencji zabytków)
pozwala w przysz³oœci na kompleksowe rozwi¹zania zagospodarowania ca³oœci tego terenu oraz spójne kszta³towanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni.
Wyznaczony teren UP/ZP nie obejmuje obszaru by³ego
obozu koncentracyjnego, dla którego projekt planu ustala "kontemplacyjny" charakter u¿ytkowania - przeznaczaj¹c go na tereny zieleni urz¹dzonej, podporz¹dkowanej funkcji memoratywnej i kontemplacyjnej.
Ad 4) Wyznaczenie terenu KPZ - Terenu parkingu w zieleni,
obs³uguj¹cego wy³¹cznie teren UP/ZP, na którym dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych w iloœci
nie przekraczaj¹cej 10 stanowisk (ustalaj¹c obowi¹zek
realizacji tych miejsc jako zielonego parkingu z wczeœniejszym lub równoczesnym nasadzeniem drzew w iloœci zapewniaj¹cej ochronê wizualni pozwoli na unikniêcie przypadkowego i nie unormowanego lokalizowania
miejsc postojowych koniecznych do obs³ugi terenu UP/
ZP. Zgrupowanie wszystkich mo¿liwych do zrealizowania w tym terenie stanowisk parkingowych w jednym
miejscu zapewni zachowanie ³adu przestrzennego. Pozwala to na wykluczenie lokalizowania miejsc postojowych w ca³ym terenie UP/ZP.
Ograniczenia w zakresie ruchu samochodowego nie
mog¹ stanowiæ treœci ustaleñ planu. S¹ to dzia³ania z
zakresu "organizacji ruchu" - wg przepisów odrêbnych.
Ustalenia planu nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci wprowadzenia takich regulacji.
Ad 5) W ramach wpisu do rejestru zabytków nie ustalono "strefy ochronnej" wokó³ granic terenu by³ego obozu koncentracyjnego. Projekt planu uzyska³ uzgodnienie bez uwag
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przy tym:
– dla ca³ego obszaru objêtego planem ustalono zakaz
organizowania imprez kulturalnych i artystycznych,
których charakter i forma mog¹ naruszyæ wartoœci historyczne zwi¹zane z miejscami pamiêci i mêczeñstwa;
– dla ca³ego obszaru objêtego planem ustalono zakaz
organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
Ad 6) Kierunki rozwoju cmentarnictwa, okreœlone Uchwa³¹
Rady Miasta Krakowa Nr CXIX/1050/98 z dnia
03.06.1998 r., przewiduj¹ poszerzenie istniej¹cych cmentarzy. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, ¿e na przedmiotowym terenie mo¿liwa jest lokalizacja miejsc pochówku, przy czym w terenach o wiêkszych spadkach
mo¿liwa jest lokalizacja p³ytkich grobowców i œcian
dla urn (w tym tzw. "kolumbariów"). Nachylenie terenu
przeznaczonego na rozbudowê cmentarza wynosi œrednio 9,5° (a nie jak okreœlono w uwadze "18°"). Teren pro-
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utraci³ swoje dotychczasowe walory przyrodnicze, czego dowodzi opracowanie "Aktualny stan szaty roœlinnej
terenu przewidzianego do poszerzenia Cmentarza Podgórskiego w Krakowie". Wg tego opracowania proponowany do poszerzenia cmentarza obszar, ze wzglêdu
na oddzia³ywanie ró¿norodnych czynników o charakterze antropogenicznym, utraci³ swoje dotychczasowe
wysokie walory przyrodnicze. Ponadto, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Œrodowiska oraz Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
20.10.1972 r. w sprawie urz¹dzania cmentarzy, cmentarze kwalifikowane s¹ jako tereny zielone o za³o¿eniu
parkowym. Poszerzenie cmentarza pozostaje równie¿
w zgodzie z historyczno-kulturowym, dydaktycznym
i kontemplacyjnym charakterem tego miejsca. W zakresie robót niwelacyjnych terenu rozbudowy cmentarza
mo¿liwe jest ograniczenie ich technologii i zasiêgu tak,
aby zmiany ukszta³towania terenu nie powodowa³y
istotnych zmian krajobrazu. Ponadto w ustaleniach planu dla tego terenu okreœlono obowi¹zek realizacji nasadzeñ zieleni¹ zapewniaj¹c¹ ochronê wizualn¹.

4. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ki nr 15/2 przy ul. Za Torem, która w projekcie
planu znajduje siê w terenie ZP9 - Teren zieleni urz¹dzonej.
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹ zmiany przeznaczenia w projekcie
planu przedmiotowej dzia³ki z terenu zieleni urz¹dzonej ZP
na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Uwagê uzasadniono:
– brakiem mo¿liwoœci korzystania z uprawnieñ przys³uguj¹cych w³aœcicielowi np. prawa do zabudowy dzia³ki,
– spadkiem wartoœci dzia³ki w wyniku zakwalifikowania jej jako teren zieleni publicznej,
– bezpodstawnym przeznaczeniem prywatnego gruntu na cele
publiczne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu realizuje ustalenia Studium, z którym, wg przepisu art. 20 ustawy, projekt planu powinien byæ zgodny. Przedmiotowa nieruchomoœæ znajduje siê poza terenami zabudowanymi i zainwestowanymi oraz poza granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania okreœlonymi w Studium. Przeznaczenie terenu ZP9 - Teren zieleni urz¹dzonej, dostêpnej publicznie, jest zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego okreœlonymi w Studium oraz z podstawowymi celami planu.
Po uchwaleniu planu w³aœciciel albo u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e wyst¹piæ o odszkodowanie lub wykupienie
nieruchomoœci lub jej czêœci, jeœli zostan¹ spe³nione przes³anki
okreœlone w art. 36 ust. 1 ustawy.
Ponadto przedmiotowa nieruchomoœæ po³o¿ona jest u podnó¿a Kopca Krakusa, wpisanego do rejestru zabytków i objêtego
ochron¹ konserwatorsk¹ (nr decyzji A-955 z dnia 11.10.1933 r.).
Otoczenie Kopca Krakusa, obejmuj¹ce przedmiotow¹ nieruchomoœæ, stanowi przedpole widokowe kopca i jest równie¿
chronione. Koniecznoœæ ochrony tych terenów przed zabudow¹
zosta³a potwierdzona w pracach i czynnoœciach planistycznych
sporz¹dzania planu.
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5. Uwala Nr 8
dotyczy nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów oznaczonych symbolami ZP2 i ZP3 - Tereny zieleni urz¹dzonej.
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 3 punkty, z których nieuwzglêdniony punkt 2 zawiera³ wniosek o zmianê treœci zawartej w § 32
ust. 3 polegaj¹cej na wymianie s³owa "rekonstrukcja" na "odtworzenie" oraz dodanie s³ów: "wybranych elementów" i wykreœlenie podanych przyk³adów tych elementów oraz dopisanie s³ów: "istniej¹cego wczeœniej cmentarza ¿ydowskiego".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w tym
zakresie.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W zwi¹zku z zakwestionowaniem rozwi¹zañ projektu planu
dotycz¹cych dopuszczenia "rekonstrukcji pojedynczych elementów zabudowy obozowej" przez innych sk³adaj¹cych uwagi do
projektu planu (uwagi w tym zakresie zosta³y uwzglêdnione)
uwaga traci swoj¹ zasadnoœæ. Zapis zawarty w projekcie planu dopuszczaj¹cy odtworzenie obiektów obozowych zosta³
usuniêty, a w zwi¹zku z tym redakcja odpowiednich sformu³owañ przestaje byæ aktualna.
6. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ek nr 93/1 i 94/9 przy ul. Wielickiej 57, które w projekcie planu znajduj¹ siê:
– w Terenie oznaczonym symbolem U/MW - Teren zabudowy
us³ugowej (o charakterze us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej,
– w terenie oznaczonym symbolem ZP8 - Teren zieleni urz¹dzonej [w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znaczonym jako ZP7].
Polimex Development Kraków Spó³ka z o.o.
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
1) dokonania zmiany przebiegu obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
wzd³u¿ ul. Wielickiej z ok. 22 m na 13 m (zgodnie z wydan¹
decyzj¹ WZiZT);
2) wniesienia korekty przebiegu linii rozgraniczaj¹cej pomiêdzy terenami U/MW i ZP7 w taki sposób, aby jej przebieg
pokrywa³ siê z granic¹ strefy nadzoru konserwatorskiego;
3) w czêœci nieuwzglêdnionej tego punktu: obni¿enia wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej z 50% na 40%.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach: 1, 2, 3 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi).
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1) Zbli¿enie linii zabudowy do ul. Wielickiej nie jest mo¿liwe
w stopniu okreœlonym w uwadze (tj. zgodnie z wydan¹
decyzj¹ WZiZT). Ze wzglêdu na zmianê rozwi¹zañ komunikacyjnych obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zosta³a
tylko skorygowana na nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy. Jej przebieg dostosowany zosta³ do rozwi¹zañ komunikacyjnych inwestycji.
Ad 2) Linia rozgraniczaj¹ca pomiêdzy terenami U/MW a ZP8
zosta³a ustalona wed³ug wydanej decyzji o warunkach
zabudowy. Przebieg "strefy nadzoru konserwatorskiego" (archeologicznego) nie ma zwi¹zku z terenem do-
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puszczonym do zabudowy. Wyznaczona strefa nadzory
archeologicznego okreœla orientacyjny obszar, w którym, przy realizacji inwestycji, mog¹ byæ na³o¿one obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
Ad 3) WskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie zosta³
obni¿ony, poniewa¿ projekt planu powinien realizowaæ
ustalenia Studium, wg którego jest to teren w zasiêgu
"strefy kszta³towania systemu przyrodniczego".
6. Uwaga Nr 10
dotyczy nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego symbolem ZN - Teren rezerwatu przyrody
nieo¿ywionej "Bonarka".
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 3 punkty, z których w zakresie nieuwzglêdnionym punkt 1 dotyczy³ koniecznoœci wprowadzenia
do planu zapisu dotycz¹cego oczyszczania fragmentów powierzchni abrazyjnych rezerwatu geologicznego "Bonarka".
Zdaniem wnosz¹cego uwagê, wysoce po¿¹dane jest te¿ oczyszczanie czêœci margli kredowych, z których zbudowana jest
wschodnia œciana wyrobiska.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w tym
zakresie.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie mo¿e
wprowadzaæ dodatkowych nakazów wykraczaj¹cych poza przepisy odrêbne, na podstawie których zosta³ ustanowiony rezerwat przyrody nieo¿ywionej "Bonarka" (Zarz¹dzenie Nr 134 Ministra Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r.).
7. Uwaga Nr 11
dotyczy:
– nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu, który w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du oznaczony by³ symbolem UPZ -Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) w zieleni [obecnie UP/ZP - Teren
zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i zieleni urz¹dzonej],
– nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu
oznaczonego symbolem KPZ - Teren parkingu w zieleni,
– nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego symbolem U/MW - Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej,
– nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu
oznaczonego symbolem UPl - Teren zabudowy us³ugowej
(o charakterze us³ug publicznych),
– nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów
oznaczonych symbolami KDD2 i KDD3 - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
– nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów
oznaczonych symbolami ZP2 i ZP3 -Tereny zieleni urz¹dzonej,
– nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu
oznaczonego symbolem ZC - Teren cmentarza,
– terenów otwartych w granicach obszaru objêtego planem,
– terenów niezalesionych w granicach obszaru objêtego planem.
Stowarzyszenie Podgórze
wnios³o uwagê zawieraj¹c¹ 10 punktów, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
1) w czêœci nieuwzglêdnionej tego punktu: ograniczenia zakresu terenu UPZ do bezpoœredniego s¹siedztwa prochowni;
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2) zmiany parkingu na "znajduj¹ce siê obok niego miejsca postojowe, zlokalizowane w miejscu nie eksponowanym krajobrazowo, ustalane szczegó³owo przy aran¿acji miejsca";
3) niew³aœciwego wprowadzenia zabudowy do kamienio³omu "Miejskiego";
Zdaniem wnosz¹cego uwagê pozostaje to w sprzecznoœci
z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, potrzebami
strefy ciszy wokó³ cmentarzy (katolickiego, dwu ¿ydowskich i terenu by³ego obozu w Krakowie-P³aszowie)
oraz potrzebami zapewnienia terenów odpoczynku
dla mieszkañców osiedla "Kabel". Dopuszczenie zbyt wysokiej (20 m) i zbyt d³ugiej (65 m) zabudowy zniweczy wartoœci kamienio³omu. Pozostawiony skrawek dla zieleni bardzo prawdopodobnie zostanie niedostêpny.
4) w czêœci nieuwzglêdnionej tego punktu: nie wy³¹czenia
w projekcie planu z terenu UP1 terenu d. obozu i cmentarza ofiar obozu;
Zdaniem sk³adaj¹cego uwagê, nale¿y w planie zakazaæ lokalizacji pewnych funkcji np. kawiarni - w bezpoœrednim
s¹siedztwie cmentarza i pomnika.Tak¿e w p³d. czêœci nie nale¿y lokalizowaæ funkcji mog¹cych kolidowaæ z u¿ytkowaniem tej czêœci kamienio³omu (np. problem akustyki w kamienio³omie). Sk³adaj¹cy uwagê wskazuje na brak rozwi¹zania w projekcie planu dostêpnoœci komunikacyjnej
dla proponowanego programu - plan wskazuje dojazd ulicami Swoszowick¹, ew. Al. Pod Kopcem, Lanckoroñsk¹,
Za Torem i Maryewskiego prowokuj¹c i dopuszczaj¹c rozbudowê tych ulic, co pozostaje w sprzecznoœci z za³o¿eniem ochrony Krzemionek.
5) w czêœci nieuwzglêdnionej tego punktu: wyznaczenia w projekcie planu "zbyt wysokich" klas dróg;
Zdaniem sk³adaj¹cego uwagê, powy¿sze stoi w sprzecznoœci z celem ochronnym planu. Ul. ZaTorem powinna pozostaæ ci¹giem spacerowym, a Al. Pod Kopcem ci¹giem
pieszo - jezdnym.
6) niew³aœciwego prowadzenia nowej "magistrali wodnej"
oraz braku rozwi¹zania problemu istniej¹cych ruroci¹gów,
biegn¹cych chaotycznie przez teren obozu;
Sk³adaj¹cy uwagê argumentuje, ¿e nowa "magistrala wodna" spowoduje zniszczenie terenu wpisanego do rejestru
zabytków (teren d. LK P³aszów - m.in. Nowy Cmentarz
¯ydowski). Teren zosta³ wpisany do rejestru zabytków i winien byæ traktowany w ca³oœci jako cmentarz zabitych tu
ok. 8-12 tys. mieszkañców Krakowa i okolic ró¿nych wyznañ.Trasa projektowanego wodoci¹gu przebiega przez zachowane sk³adniki obozu, co spowoduje ich zniszczenie.
Wzd³u¿ magistrali wyznaczone zostan¹ strefy zakazu inwestycji, sadzenia drzew i krzewów (18 m szerokoœci),
co pozostaje w sprzecznoœci z koncepcj¹ zaaran¿owania
tego terenu jako parku pamiêci. Niemo¿liwe bêdzie pogodziæ taki plan z krzy¿uj¹cymi siê tu i tam 18-metrowymi
pasami pozbawionymi roœlinnoœci i nierzadko rozje¿d¿onymi terenowymi pojazdami i koparkami naprawiaj¹cymi
lub usprawniaj¹cymi ruroci¹gi, co ma miejsce od lat. Niewielkim wyd³u¿eniem trasy wodoci¹gu, wzd³u¿ drogi dojazdowej do zbiorników, mo¿na unikn¹æ tego konfliktu.
Odnoœnie istniej¹cych "magistrali wodnych" sk³adaj¹cy
uwagê podnosi, ¿e nale¿y przewidzieæ docelowe, bezkonfliktowe trasy zastêpuj¹ce obecnie istniej¹ce, poniewa¿
wczeœniej czy póŸniej zajdzie potrzeba wymiany lub generalnego remontu ruroci¹gów biegn¹cych przez obóz;
8) braku zgody na poszerzanie Nowego Cmentarza Podgórskiego;
Zdaniem sk³adaj¹cego uwagê poszerzenie to pozostaje
w sprzecznoœci z za³o¿eniami ochronnymi walorów przyrody
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i krajobrazu. Obejmuje tereny rozpoznane jako najwy¿sze wartoœci przyrodnicze o dyskusyjnej przydatnoœci na cmentarz
ze wzglêdu na prawdopodobieñstwo p³ytkiego zalegania
pod powierzchni¹ ska³y wapiennej. Wyznaczona powierzchnia nie przyniesie ¿adnej znacz¹cej poprawy sytuacji pochówkowej w Krakowie (Podgórzu), zlikwiduje natomiast ca³kowicie jedn¹ z ostatnich istniej¹cych na Krzemionkach ³¹k;
9) braku ograniczenia mo¿liwoœci wprowadzania reklam i tablic na terenach otwartych; Zdaniem sk³adaj¹cego uwagê
mo¿liwe jest dopuszczenie lokalizacji wy³¹cznie niewielkich tablic informacyjnych (trasy turystyczne, œcie¿ki dydaktyczne), niezbêdnych znaków informacyjnych oraz znaków drogowych w pasach drogowych.
10) koniecznoœci dopuszczenia w terenach niezalesionych wiêkszej mo¿liwoœci modyfikacji istniej¹cych zadrzewieñ w celu
ochrony bioró¿norodnoœci lub po¿¹danych cech terenu
np. roœlinnoœci ³¹kowej, krajobrazu, walorów historycznych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach: 1 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi), 2, 3, 4 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi), 5 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi), 6, 8, 9, 10.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1) Objêcie liniami rozgraniczaj¹cymi terenu UP/ZP obydwu obiektów dawnej Twierdzy Kraków, wpisanych
do gminnej ewidencji zabytków, wraz z otoczeniem pozwala w przysz³oœci na kompleksowe rozwi¹zania zagospodarowania ca³oœci tego terenu oraz spójne kszta³towanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni.
Ad 2) Wyznaczenie terenu KPZ - Terenu parkingu w zieleni,
obs³uguj¹cego wy³¹cznie teren UP/ZP, na którym dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych w iloœci
nie przekraczaj¹cej 10 stanowisk, ustalaj¹c obowi¹zek
realizacji tych miejsc jako zielonego parkingu z wczeœniejszym lub równoczesnym nasadzeniem drzew w iloœci zapewniaj¹cej ochronê wizualn¹, pozwoli na unikniêcie przypadkowego i nie unormowanego lokalizowania
miejsc postojowych koniecznych do obs³ugi terenu UP/
ZP, zapewni zgrupowanie wszystkich mo¿liwych do zrealizowania w tym terenie stanowisk parkingowych
w jednym miejscu, co zapewni zachowanie ³adu przestrzennego. Pozwala to na utrzymanie zakazu lokalizowania miejsc postojowych w ca³ym terenie UP/ZP.
Ad 3) Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³ wyznaczony w oparciu o wydan¹ decyzjê o ustaleniu warunków zabudowy. Warunki zagospodarowania tego
terenu zosta³y ustalone na podstawie przeprowadzonej (na etapie procedowania decyzji WZ) analizy urbanistycznej, a projekt decyzji by³ opiniowany i uzgadniany przez w³aœciwe organy. Ponadto, uwzglêdniaj¹c
uwagê Pana Ryszarda Gradziñskiego, zapewniono dostêpnoœæ terenu zieleni urz¹dzonej ZP8.
Ad 4) Wokó³ pomnika ofiar obozu - wpisanego do gminnej
ewidencji zabytków, magazynu (lazaretu z czasu obozu karnego) i bramy do obozu karnego "Liban" - wskazanych ustaleniami planu do ochrony, a tak¿e terenu
wokó³ zbiorowej mogi³y zosta³a wyznaczona strefa
ochronna. W/w obiekty pozosta³y w terenie oznaczonym symbolem UP1. W granicach strefy zosta³y ustalone szczególne warunki zagospodarowania, gwarantuj¹ce odpowiedni¹ ochronê tego miejsca.
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W wyniku rozpatrzenia uwagi zosta³y zmienione zapisy dotycz¹ce ul. Swoszowickiej, Maryewskiego i Kopiec Krakusa, natomiast nie wprowadzono zmian dotycz¹cych ul. Za Torem i Al. Pod Kopcem. Czêœæ dróg
musi posiadaæ klasê dróg dojazdowych zapewniaj¹cych
dostêpnoœæ komunikacyjn¹ wyznaczonych terenów.
Ad 6) Planowana magistrala Dn 800 mm stanowi czêœæ zamierzenia inwestycyjnego, obejmuj¹cego tranzyt wody
do planowanych zbiorników wody w Górce Narodowej. Magistrala ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania i poprawy systemu wodoci¹gów Miasta Krakowa. Do zbiornika Krzemionki doprowadzono trzy magistrale wodoci¹gowe Dn 500, 800 i 1200 mm oraz wyprowadzono w kierunku pó³nocno-wschodnim cztery
magistrale usytuowane w jednym zbiorczym pasie
uzbrojenia (ul. Abrahama). Przemieszczenie istniej¹cych
magistral i poprowadzenie ich nowymi trasami poza
granicami dawnego obozu jest przedsiêwziêciem ma³o
realnym. Jak zapewnia Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji nie wystêpowa³y dotychczas
na tym terenie awarie wymagaj¹ce u¿ycia ciê¿kiego
sprzêtu. Stosowane obecnie materia³y do tego typu
inwestycji daj¹ gwarancjê wieloletniej bezawaryjnej
eksploatacji. Przedsiêbiorstwo deklaruje przeprowadziæ
prace z nale¿yt¹ starannoœci¹, z zachowaniem wymogów przewidzianych prawem, pod nadzorem w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich.
Ponadto, ze wzglêdu na brak zabudowy w terenach
ZP2 i ZP3, zmniejszono szerokoœci pasów stref wodoci¹gowych do niezbêdnego minimum. Po przeanalizowaniu projektu technicznego zrezygnowano z planowanego odcinka ³¹cz¹cego istniej¹c¹ magistralê
Dn 1200 mm z projektowan¹ w ul. Abrahama. Tak wiêc
trasa planowanego dodatkowego odcinka magistrali
wodoci¹gowej ogranicza siê jedynie do terenu zajêtego przez istniej¹ce magistrale, znajduj¹ce siê w korytarzu ul. Abrahama.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e wprowadzone do planu
przebiegi magistral, znajduj¹cych siê w terenach objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ zosta³y uzgodnione
bez uwag przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie.
Ad 8) Kierunki rozwoju cmentarnictwa, okreœlone Uchwa³¹
Rady Miasta Krakowa Nr CXIX/1050/98 z dnia
03.06.1998r., przewiduj¹ poszerzenie istniej¹cych
cmentarzy. Z dokumentacji geotechnicznej wynika,
¿e na przedmiotowym terenie mo¿liwa jest lokalizacja
miejsc pochówku, przy czym w terenach o wiêkszych
spadkach mo¿liwa jest lokalizacja p³ytkich grobowców
i œcian dla urn (w tym tzw. "kolumbariów"). Nachylenie
terenu przeznaczonego na rozbudowê cmentarza wynosi œrednio 9,5° (a nie jak okreœlono w uwadze "18°").
Teren proponowany pod poszerzenie Cmentarza Podgórskiego utraci³ swoje dotychczasowe walory przyrodnicze, czego dowodzi opracowanie "Aktualny stan
szaty roœlinnej terenu przewidzianego do poszerzenia
Cmentarza Podgórskiego w Krakowie". Wg tego opracowania proponowany do poszerzenia cmentarza obszar, ze wzglêdu na oddzia³ywanie ró¿norodnych czynników o charakterze antropogenicznym, utraci³ swoje
dotychczasowe wysokie walory przyrodnicze. Ponadto, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra GospodarkiTerenowej i Ochrony Œrodowiska oraz Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej z dnia 20.10.1972 r. w sprawie urz¹dzania
cmentarzy, cmentarze kwalifikowane s¹ jako tereny
zielone o za³o¿eniu parkowym. Poszerzenie cmentarza
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pozostaje równie¿ w zgodzie z historyczno-kulturowym,
dydaktycznym i kontemplacyjnym charakterem tego
miejsca. W zakresie robót niwelacyjnych terenu rozbudowy cmentarza mo¿liwe jest ograniczenie ich technologii i zasiêgu tak, aby zmiany ukszta³towania terenu
nie powodowa³y istotnych zmian krajobrazu. Ponadto
w ustaleniach planu dla tego terenu okreœlono obowi¹zek realizacji nasadzeñ zieleni¹ zapewniaj¹c¹ ochronê wizualn¹.
Ad 9) W planie zamieszczono ustalenia, które w sposób wystarczaj¹cy powinny chroniæ tereny otwarte przed lokalizacj¹ tablic reklamowych, s¹ to m.in.:
– w granicach obszaru objêtego planem, z wyj¹tkiem
terenu KU, zakazano lokalizacji wielkogabarytowych
urz¹dzeñ reklamowych,
– w granicach obszaru objêtego planem zakazano lokalizacji reklam w postaci neonów oraz reklam
œwietlnych emituj¹cych pulsuj¹ce lub fosforyzuj¹ce
œwiat³o,
– w terenach przeznaczonych pod zabudowê dopuszczono umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych bezpoœrednio z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w obrêbie terenu inwestycji,
– w granicach obszaru objêtego planem dopuszczono
lokalizacjê tablic informacyjnych, pami¹tkowych i porz¹dkuj¹cych ruch z nastêpuj¹cym ograniczeniem:
wysokoœæ tablic i drogowskazów nie mo¿e przekroczyæ 2,4 m od poziomu terenu, a ich powierzchnia
ekspozycji nie mo¿e przekroczyæ 4 m2.
Ad 10) W planie zamieszczono ustalenia, które w sposób wystarczaj¹cy powinny chroniæ bioró¿norodnoœæ, krajobraz i walory historyczne, s¹ to m.in.:
– obowi¹zek ochrony terenów otwartych przed zainwestowaniem i nasadzeniami zieleni¹ wysok¹,
– obowi¹zek ochrony widoków, panoram i otwaræ widokowych,
– nakaz utrzymania istniej¹cej zieleni wysokiej
z uwzglêdnieniem ochrony panoram i otwaræ widokowych.
Ponadto wyznaczono strefy powi¹zañ widokowych,
dla których ustalono szczególne warunki realizacji zabudowy i realizacji nasadzeñ roœlin.
Dla poszczególnych terenów, wykazuj¹cych wysokie
wartoœci przyrodnicze, ustalono m.in. nastêpuj¹ce
warunki zagospodarowania terenu:
– istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania
z mo¿liwoœci¹ prowadzenia zabiegów pielêgnacyjno-kompozycyjnych, w tym stru¿¹cych ods³oniêciu
otwaræ widokowych i panoram, pokazanych na Rysunku Planu,
– nakaz prowadzenia prac pielêgnacyjnych w celu
utrzymania lub wykszta³cenia charakteru zieleni zgodnego z przeznaczeniem terenu,
– istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do utrzymania
i wskazuje do ochrony czynnej w celu zachowania
równowagi biocenotycznej oraz zapewnienia trwa³oœci najcenniejszych siedlisk przyrodniczych tj. muraw kserotermicznych, ciep³olubnych ³¹k owsicowych, siedlisk chronionych gatunków zwierz¹t,
– dopuszczenie prowadzenia prac pielêgnacyjnych
ograniczaj¹cych naturaln¹ sukcesjê (tj. wycinanie
drzew i krzewów) w celu utrzymania trwa³oœci œcian
skalnych kamienio³omów wraz z roœlinnoœci¹ naskaln¹.
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8. Uwaga Nr 12
dotyczy nieruchomoœci:
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu, który w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du oznaczony byk symbolem UP2 - Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) [obecnie UP/MN -Terenu zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug publicznych) i mieszkaniowej jednorodzinnej],
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego symbolem KPZ - Teren parkingu w zieleni,
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów oznaczonych
symbolami ZP2 i ZP3 - Tereny zieleni urz¹dzonej.
Instytut Pamiêci Narodowej
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 7 punktów, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
2) w czêœci nieuwzglêdnionej: sprzeciwu odnoœnie równego
traktowania przy planowaniu funkcji tzw. "Szarego domu"
i zachowanej willi komendanta przy ul. Heltmana 22;
W uzasadnieniu sk³adaj¹cy uwagê argumentuje, ¿e ju¿ w latach ubieg³ych wyrazi³ stanowisko, i¿ w domu zbrodniarza
nie powinno siê urz¹dzaæ ¿adnych ekspozycji lub przydawaæ
mu funkcji publicznych. W³aœciwym miejscem na takie cele
mo¿e byæ "Szary dom".
4) niew³aœciwego wyznaczenia parkingu oznaczonego symbolem KPZ;
Zdaniem sk³adaj¹cego uwagê wyznaczanie parkingu jest
zbêdne, zrozumia³a natomiast jest potrzeba wyznaczenia
miejsc postojowych np. dla pracowników, które powinny
znaleŸæ siê w obrêbie otoczenia obiektu. Zaproponowane
w planie rozwi¹zania narusz¹ istniej¹c¹ naturaln¹ strefê ciszy - jedyn¹ dot¹d zachowan¹.
6) sprzeciwu wobec dopuszczenia budowy kolejnych "magistrali wodnych" na terenie obozu;
W uzasadnieniu sk³adaj¹cy uwagê pisze, ¿e przed wojn¹
na tym obszarze istnia³y dwa cmentarze ¿ydowskie, które
znalaz³y siê w granicach obozu i zosta³y zdewastowane. W roku 1944 Niemcy zarz¹dzili rozkopywanie masowych grobów
i palenie zw³ok. W obozie rozsypano popio³y najprawdopodobniej ok. 8-10 tys. ofiar, a zatem ca³y teren obozu koncentracyjnego w P³aszowie nale¿y traktowaæ jak cmentarz.
Wed³ug projektu planu nowa magistrala bieg³aby jedn¹
z g³ównych ulic obozowych, ko³o dawnego placu apelowego, dwóch stawów przeciwpo¿arowych i przez dawny cmentarz ¿ydowski. Tak wielka inwestycja na terenie cmentarza,
w œrodku obozu, jest niedopuszczalna, winna byæ realizowana poza terenem chronionym, a skrót poprzez obóz jest niewielki. Dotychczasowe zniszczenia ocala³ej czêœci terenu
obozu wynika³y z wykonania, rozbudowy i utrzymywania
urz¹dzeñ wodoci¹gowych. Oczywista jest kolizja pomiêdzy
istniej¹cymi "magistralami wodnymi", a zapewnieniem spokoju dla miejsca pamiêci i spoczynku tysiêcy ¯ydów i Polaków. Plan z jednej strony zak³ada koniecznoœæ ochrony terenu, z drugiej sankcjonuje jego nieuniknion¹ dewastacjê przy
prowadzeniu robót budowlanych i konserwuj¹cych ruroci¹gi, w tym koniecznoœci dojazdu ciê¿kim sprzêtem i zapewnienie szerokiej strefy dostêpu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach: 2 (w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi), 4, 6.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 2) Uwaga zosta³a nieuwzglêdniona w zakresie dotycz¹cym
usuniêcia dopuszczenia dla terenu obejmuj¹cego "willê
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komendanta" us³ug o charakterze publicznym. Przedmiotowy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i stanowi œwiadectwo historii. Ponadto takie przeznaczenie
uzgodni³y bez uwag w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie.
Ad 4) Wyznaczenie terenu KPZ - Terenu parkingu w zieleni,
obs³uguj¹cego wy³¹cznie teren UP/ZP, na którym dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych w iloœci nie
przekraczaj¹cej 10 stanowisk (ustalaj¹c obowi¹zek realizacji tych miejsc jako zielonego parkingu z wczeœniejszym lub równoczesnym nasadzeniem drzew w iloœci
zapewniaj¹cej ochronê wizualni pozwoli na unikniêcie
przypadkowego i nie unormowanego lokalizowania
miejsc postojowych koniecznych do obs³ugi terenu UP/
ZP. Zgrupowanie wszystkich mo¿liwych do zrealizowania w tym terenie stanowisk parkingowych w jednym
miejscu zapewni zachowanie ³adu przestrzennego. Pozwala to na wykluczenie lokalizowania miejsc postojowych w ca³ym terenie UP/ZP.
Ad 6) Planowana magistrala Dn 800 mm stanowi czêœæ zamierzenia inwestycyjnego, obejmuj¹cego tranzyt wody
do planowanych zbiorników wody w Górce Narodowej.
Magistrala ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania i poprawy systemu wodoci¹gów Miasta Krakowa.
Do zbiornika Krzemionki doprowadzono trzy magistrale
wodoci¹gowe Dn 500, 800 i 1200 mm oraz wyprowadzono w kierunku pó³nocno-wschodnim cztery magistrale
usytuowane w jednym zbiorczym pasie uzbrojenia
(ul. Abrahama). Przemieszczenie istniej¹cych magistral
i poprowadzenie ich nowymi trasami poza granicami dawnego obozu jest przedsiêwziêciem ma³o realnym. Jak zapewnia Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji nie wystêpowa³y dotychczas na tym terenie awarie
wymagaj¹ce u¿ycia ciê¿kiego sprzêtu. Stosowane obecnie materia³y do tego typu inwestycji daj¹ gwarancjê
wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji. Przedsiêbiorstwo
deklaruje przeprowadziæ prace z nale¿yt¹ starannoœci¹,
z zachowaniem wymogów przewidzianych prawem,
pod nadzorem w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich.
Ponadto, ze wzglêdu na brak zabudowy w terenach ZP2
i ZP3, zmniejszono szerokoœci pasów stref wodoci¹gowych do niezbêdnego minimum. Po przeanalizowaniu
projektu technicznego zrezygnowano z planowanego
odcinka ³¹cz¹cego istniej¹c¹ magistralê Dn 1200 mm
z projektowan¹ w ul. Abrahama.Tak wiêc trasa planowanego dodatkowego odcinka magistrali wodoci¹gowej
ogranicza siê jedynie do terenu zajêtego przez istniej¹ce
magistrale, znajduj¹ce siê w korytarzu ul. Abrahama.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e wprowadzone do planu
przebiegi magistral, znajduj¹cych siê w terenach objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ zosta³y uzgodnione
bez uwag przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie.
9. Uwaga Nr 13
dotyczy nieruchomoœci:
– po³o¿onych poza granicami obszaru objêtego planem,
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego symbolem ZC - Teren cmentarza,
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego symbolem KPZ - Teren parkingu w zieleni,
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego symbolem UP1 -Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug
publicznych),
– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu oznaczonego symbolem U/MW - Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze
us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej,
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– objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenów oznaczonych
symbolami ZP2 i ZP3 - Tereny zieleni urz¹dzonej.
Rada i Zarz¹d Dzielnicy XIII
Rada podjê³a Uchwa³ê Nr LXV/654/2006 z dnia 29 sierpnia
2006 r. zawieraj¹c¹ uwagê okreœlon¹ w 13 punktach, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
1) nie objêcia granicami planu obszaru pó³nocnej czêœci Krzemionek z koœcio³em Œw. Benedykta, Fortem Œw. Benedykta i Parkiem im. W. Bednarskiego oraz wy³¹czenia z obszaru objêtego planem Cmentarza Podgórskiego;
Sk³adaj¹cy uwagê argumentuje, ¿e pó³nocna czêœæ Krzemionek jest integraln¹ czêœci¹ Krzemionek Podgórskich,
a Cmentarz Podgórski jest jednym z najstarszych cmentarzy komunalnych w Krakowie i winien podlegaæ prawnej
ochronie wynikaj¹cej z ustaleñ planu miejscowego.
Zdaniem sk³adaj¹cego uwagê, takie rozwi¹zania s¹ nieuzasadnione i stanowi¹ zasadnicz¹ wadê, jak¹ obarczony
jest projekt planu "Krzemionki".
2) podjêcia niezbêdnego i niezw³ocznego dzia³ania zmierzaj¹cego do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci Krzemionek - z uwagi na walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe,
tym bardziej, ¿e w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wskazuje siê ustanowienie parku kulturowego "Krzemionki Podgórskie";
3) braku zgody na poszerzenie Cmentarza Podgórskiego;
Sk³adaj¹cy uwagê podkreœla, ¿e dalsza rozbudowa cmentarza niew¹tpliwie trwale ingeruje w œrodowisko przyrodnicze i krajobrazowe. Stok o nachyleniu "przeciêtnie 18%"
i wystêpowanie litej ska³y wymagaæ bêd¹ du¿ych robót
niwelacyjnych i ziemnych, a co za tym wysokich nak³adów
finansowych.
Sk³adaj¹cy uwagê sugeruje rozwa¿enie mo¿liwoœci rozbudowy cmentarza polegaj¹cej na poszerzeniu jego obszaru o niewielki pas terenu przy pod³u¿nych liniach obecnie istniej¹cego ogrodzenia i wybudowania murów katakumbowych mieszcz¹cych urny. Taki sposób poszerzenia
cmentarza nie bêdzie generowa³ zagro¿enia dla œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego oraz pozwoli
zachowaæ teren o najwy¿szych wartoœciach przyrodniczych.
Pozwoli to tak¿e unikn¹æ wysokich nak³adów finansowych.
5) likwidacji parkingu oznaczonego symbolem KPZ;
Sk³adaj¹cy uwagê sugeruje, ¿e zamiast parkingu winny
byæ wyznaczone miejsca postojowe przy budynku prochowni, miejscu nieeksponowanym krajobrazowo.
6) w czêœci nieuwzglêdnionej: potrzeby wy³¹czenia z terenu
oznaczonego symbolem UP1 terenu obozu karnego i cmentarza ofiar obozu;
8) braku w projekcie planu rozwi¹zania dostêpnoœci komunikacyjnej dla programu UPl;
10) niew³aœciwego wprowadzania zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej do wnêtrza kamienio³omu, terenu oznaczonego symbolem U/MW;
Zdaniem wnosz¹cego uwagê wprowadzanie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej do wnêtrza kamienio³omu
zniweczy walory przyrodnicze i kulturowe, które powinny
byæ chronione i dostêpne dla ogó³u mieszkañców terenów
przyleg³ych. Dopuszczona w planie wysokoœæ pierwszego
budynku od strony ul. Wielickiej wynosz¹ca 20m przekracza wysokoœæ ska³ kamienio³omu i budynek bêdzie dominowa³ nad otoczeniem.
11) niew³aœciwego poprowadzenia nowej "magistrali wodnej"
przez teren dawnego obozu koncentracyjnego P³aszów
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oraz wytyczenia docelowo wodoci¹gu niekolidujacego z terenem obozu;
W uzasadnieniu sk³adaj¹cy uwagê poda³, ¿e poprowadzenie nowej "magistrali wodnej" przez teren dawnego obozu
koncentracyjnego P³aszów jest niedopuszczalne. Teren zosta³ wpisany do rejestru zabytków i winien byæ traktowany w ca³oœci jako cmentarz tutaj zamordowanych (ok. 810 tys. osób).Trasa istniej¹cego wodoci¹gu przebiega chaotycznie przez zachowane sk³adniki obozu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach: 1, 2, 3, 5, 6
(w nieuwzglêdnionej czêœci tego punktu uwagi), 8, 10, 11.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1), 2) Granice obszaru objêtego planem zosta³y ustalone
Uchwa³¹ Nr LXXVII/762/OS Rady Miasta Krakowa z dnia
11 maja 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krzemionki". Nazwa ta nie jest to¿sama
obszarowo z nazw¹ "Krzemionki Podgórskie". Procedura okreœlona w art. 17 ustawy nie przewiduje zmian granic planu w trakcie jego sporz¹dzania. Uwagi z³o¿one
na etapie wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du mog¹ byæ rozpatrywane wy³¹cznie w odniesieniu
do obszaru, dla którego projekt jest sporz¹dzany.
Ad 3) Kierunki rozwoju cmentarnictwa, okreœlone Uchwa³¹
Rady Miasta Krakowa Nr CXIX/1050/98 z dnia
03.06.1998 r., przewiduj¹ poszerzenie istniej¹cych cmentarzy. Z dokumentacji geotechnicznej wynika,
¿e na przedmiotowym terenie mo¿liwa jest lokalizacja
miejsc pochówku, przy czym w terenach o wiêkszych
spadkach mo¿liwa jest lokalizacja p³ytkich grobowców
i œcian dla urn (w tym tzw. "kolumbariów"). Nachylenie
terenu przeznaczonego na rozbudowê cmentarza
nie uniemo¿liwia jego realizacji. Teren proponowany
pod poszerzenie Cmentarza Podgórskiego utraci³ swoje
dotychczasowe walory przyrodnicze, czego dowodzi
opracowanie "Aktualny stan szaty roœlinnej terenu
przewidzianego do poszerzenia Cmentarza Podgórskiego w Krakowie". Wg tego opracowania proponowany
do poszerzenia cmentarza obszar, ze wzglêdu na oddzia³ywanie ró¿norodnych czynników o charakterze antropogenicznym, utraci³ swoje dotychczasowe wysokie walory przyrodnicze. Ponadto, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra GospodarkiTerenowej i Ochrony Œrodowiska oraz Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
20.10.1972 r. w sprawie urz¹dzania cmentarzy, cmentarze kwalifikowane s¹ jako tereny zielone o za³o¿eniu
parkowym. Poszerzenie cmentarza pozostaje równie¿
w zgodzie z historyczne-kulturowym, dydaktycznym
i kontemplacyjnym charakterem tego miejsca. W zakresie robót niwelacyjnych terenu rozbudowy cmentarza mo¿liwe jest ograniczenie ich technologii i zasiêgu tak, aby zmiany ukszta³towania terenu nie powodowa³y istotnych zmian krajobrazu. Ponadto w ustaleniach planu dla tego terenu okreœlono obowi¹zek realizacji nasadzeñ zieleni¹ zapewniaj¹c¹ ochronê wizualn¹.
Ad 5) Wyznaczenie terenu KPZ - Terenu parkingu w zieleni,
obs³uguj¹cego wy³¹cznie teren UP/ZP, na którym dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych w iloœci
nie przekraczaj¹cej 10 stanowisk (ustalaj¹c obowi¹zek
realizacji tych miejsc jako zielonego parkingu z wczeœniejszym lub równoczesnym nasadzeniem drzew
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w iloœci zapewniaj¹cej ochronê wizualni pozwoli
na unikniêcie przypadkowego i nie unormowanego lokalizowania miejsc postojowych koniecznych do obs³ugi
terenu UP/ZP. Zgrupowanie wszystkich mo¿liwych
do zrealizowania w tym terenie stanowisk parkingowych w jednym miejscu zapewni zachowanie ³adu przestrzennego. Pozwala to na wykluczenie lokalizowania
miejsc postojowych w ca³ym terenie UP/ZP.
Ad 6) Wokó³ pomnika ofiar obozu - wpisanego do gminnej
ewidencji zabytków, magazynu (lazaretu z czasu obozu karnego) i bramy do obozu karnego "Liban" - wskazanych ustaleniami planu do ochrony, a tak¿e terenu
wokó³ zbiorowej mogi³y zosta³a wyznaczona strefa
ochronna. W/w obiekty pozosta³y w terenie oznaczonym symbolem UP1. W granicach strefy zosta³y ustalone szczególne warunki zagospodarowania, gwarantuj¹ce odpowiedni¹ ochronê tego miejsca.
Ad 8) Dostêpnoœæ komunikacyjna terenu UP1 zosta³a zapewniona w oparciu o istniej¹ce drogi dojazdowe, w tym
przez ul. Za Torem.
Ad 10) Teren zabudowy us³ugowej (o charakterze us³ug komercyjnych) i mieszkaniowej wielorodzinnej zosta³
wyznaczony w oparciu o wydan¹ decyzjê o ustaleniu
warunków zabudowy. Warunki zagospodarowania
tego terenu zosta³y ustalone na podstawie przeprowadzonej (na etapie procedowania decyzji WZ) analizy urbanistycznej, a projekt decyzji byk opiniowany
i uzgadniany przez w³aœciwe organy. Dodatkowo,
uwzglêdniaj¹c uwagê [nr 10]*, zapewniono dostêpnoœæ terenu ZP8.
Ad 11) Planowana magistrala Dn 800 mm stanowi czêœæ zamierzenia inwestycyjnego, obejmuj¹cego tranzyt wody
do planowanych zbiorników wody w Górce Narodowej. Magistrala ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania i poprawy systemu wodoci¹gów Miasta Krakowa. Do zbiornika Krzemionki doprowadzono trzy
magistrale wodoci¹gowe Dn 500, 800 i 1200 mm
oraz wyprowadzono w kierunku pó³nocno-wschodnim
cztery magistrale usytuowane w jednym zbiorczym
pasie uzbrojenia (ul. Abrahama). Przemieszczenie istniej¹cych magistral i poprowadzenie ich nowymi trasami poza granicami dawnego obozu jest przedsiêwziêciem ma³o realnym. Jak zapewnia Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji nie wystêpowa³y
dotychczas na tym terenie awarie wymagaj¹ce u¿ycia
ciê¿kiego sprzêtu. Stosowane obecnie materia³y do tego typu inwestycji daj¹ gwarancjê wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji. Przedsiêbiorstwo deklaruje przeprowadziæ prace z nale¿yt¹ starannoœci¹, z zachowaniem wymogów przewidzianych prawem, pod nadzorem w³aœciwych s³u¿b konserwatorskich.
Ponadto, ze wzglêdu na brak zabudowy w terenach
ZP2 i ZP3, zmniejszono szerokoœci pasów stref wodoci¹gowych do niezbêdnego minimum. Po przeanalizowaniu projektu technicznego zrezygnowano z planowanego odcinka ³¹cz¹cego istniej¹c¹ magistralê
Dn 1200 mm z projektowan¹ w ul. Abrahama. Tak wiêc
trasa planowanego dodatkowego odcinka magistrali
wodoci¹gowej ogranicza siê jedynie do terenu zajêtego przez istniej¹ce magistrale, znajduj¹ce siê w korytarzu ul. Abrahama.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e wprowadzone do planu
przebiegi magistral, znajduj¹cych siê w terenach objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ zosta³y uzgodnione
bez uwag przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie.
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10. Uwaga Nr 14
dotyczy:
– nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu
oznaczonego symbolem KPZ - Teren parkingu w zieleni,
– zieleni w granicach obszaru objêtego planem,
– nieruchomoœci objêtych liniami rozgraniczaj¹cymi terenu
oznaczonego symbolem UPl - Teren zabudowy us³ugowej
(o charakterze us³ug publicznych).
[...]*
wniós³ uwagê zawieraj¹c¹ 6 punktów, które w zakresie nieuwzglêdnionym dotyczy³y nastêpuj¹cych punktów:
2) niew³aœciwego planowania parkingu oznaczonego symbolem KPZ;
Sk³adaj¹cy uwagê uwa¿a planowanie parkingu za zbêdne.
Zrozumia³a natomiast jest potrzeba wyznaczenia tu miejsc
postojowych dla osób niepe³nosprawnych oraz pracowników w obrêbie otoczenia obiektu.
4) "nieprecyzyjnego" odniesienia siê do zieleni;
Sk³adaj¹cy uwagê ocenia odniesienie siê do zieleni jako nieprecyzyjne, sprzeczne z potrzebami zabezpieczenia i ochrony otwartych zbiorowisk roœlinnych, w tym muraw kserotermicznych. Sk³adaj¹cy uwagê dalej uzasadnia: plan chroni
niemal ca³kowicie istniej¹c¹ zieleñ wysok¹, która zosta³a
nasadzona bez planu lub wyros³a w drodze sukcesji naturalnej. Szczegó³y zasad gospodarowania zieleni¹ proponuje
wykorzystanie opracowania Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii nauk, poœwiêcone w ca³oœci Krzemionkom Podgórskim, wydane w 2005 r.
6) w³¹czenia zbyt du¿ej czêœci kamienio³omu "Liban" do obszaru UP 1;
Zdaniem sk³adaj¹cego uwagê ta czêœæ kamienio³omu wykazuje najwy¿sze walory przyrodnicze.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdnia wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w punktach: 2, 4, 6.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 2) Wyznaczenie terenu KPZ - Terenu parkingu w zieleni,
obs³uguj¹cego wy³¹cznie teren UP/ZP, na którym dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych w iloœci nie
przekraczaj¹cej 10 stanowisk (ustalaj¹c obowi¹zek realizacji tych miejsc jako zielonego parkingu z wczeœniejszym lub równoczesnym nasadzeniem drzew w iloœci
zapewniaj¹cej ochronê wizualni pozwoli na unikniêcie
przypadkowego i nie unormowanego lokalizowania
miejsc postojowych koniecznych do obs³ugi terenu UP/
ZP. Zgrupowanie wszystkich mo¿liwych do zrealizowania w tym terenie stanowisk parkingowych w jednym
miejscu zapewni zachowanie ³adu przestrzennego. Pozwala to na wykluczenie lokalizowania miejsc postojowych w ca³ym terenie UP/ZP.
Ad 4) W planie zamieszczono ustalenia, które w sposób wystarczaj¹cy powinny chroniæ otwarte zbiorowiska roœlinne, s¹ to m.in.:
– obowi¹zek ochrony terenów otwartych przed zainwestowaniem i nasadzeniami zieleni¹ wysok¹,
– obowi¹zek ochrony widoków, panoram i otwaræ widokowych,
– nakaz utrzymania istniej¹cej zieleni wysokiej z uwzglêdnieniem ochrony panoram i otwaræ widokowych.
Ponadto wyznaczono strefy powi¹zañ widokowych,
dla których ustalono szczególne warunki realizacji zabudowy i realizacji nasadzeñ roœlin.
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Dla poszczególnych terenów, wykazuj¹cych wysokie
wartoœci przyrodnicze, ustalono m.in. nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
– istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do zachowania z mo¿liwoœci¹ prowadzenia zabiegów pielêgnacyjno-kompozycyjnych, w tym stru¿¹cych ods³oniêciu otwaræ widokowych i panoram, pokazanych na Rysunku Planu,
– nakaz prowadzenia prac pielêgnacyjnych w celu utrzymania lub wykszta³cenia charakteru zieleni zgodnego
z przeznaczeniem terenu,
– istniej¹c¹ zieleñ przeznacza siê do utrzymania i wskazuje do ochrony czynnej w celu zachowania równowagi biocenotycznej oraz zapewnienia trwa³oœci najcenniejszych siedlisk przyrodniczych tj. muraw kserotermicznych, ciep³olubnych ³¹k owsicowych, siedlisk chronionych gatunków zwierz¹t,
– dopuszczenie prowadzenia prac pielêgnacyjnych ograniczaj¹cych naturaln¹ sukcesjê (tj. wycinanie drzew
i krzewów) w celu utrzymania trwa³oœci œcian skalnych kamienio³omów wraz z roœlinnoœci¹ naskaln¹.
Ad 6) Granice terenu UP1 obejmuj¹ obszar ju¿ zainwestowany. Mapa zbiorowisk, zamieszczona w opracowaniu
"Geologiczno - przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartoœci naukowo dydaktycznych i ekologicznych",
wykonanym przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, informuje, ¿e obszar w granicach terenu UP1 zosta³ niemal w ca³oœci zaliczony do "terenów zainwestowanych oraz nie objêtych kartowaniem", co oznacza, ¿e przedmiotowy obszar nie zosta³
zakwalifikowany jako obszar wykazuj¹cy najwy¿sze
walory przyrodnicze.
11. Uwaga Nr 15
dotyczy nieruchomoœci, które w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie oznaczonego
symbolem ZP8 - Teren zieleni urz¹dzonej [obecnie ZP7].
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ wprowadzenia do tekstu planu nastêpuj¹cej korekty: w § 34 pkt 4 ppkt 3 "zakaz lokalizacji parkingów i budynków" na zapis dopuszczaj¹cy lokalizacjê parkingów
na tym w¹skim, d³ugoœci 15-20 m fragmencie obszaru ZP7;
Sk³adaj¹cy uwagê uzasadnia, ¿e zagospodarowanie takiego
w¹skiego paska zieleni w sposób gwarantuj¹cy jej w³aœciwe
utrzymanie jest w takim przypadku praktycznie niemo¿liwe.
Taka korekta zapisu umo¿liwi dope³nienie dzia³ek stanowi¹cych jego w³asnoœæ na zasadach ogólnych, a to z kolei umo¿liwi
i zagwarantuje utrzymanie tego terenu na wysokim poziomie
estetyki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przedmiotowa nieruchomoœæ znajduje siê w bezpoœrednim
s¹siedztwie terenu wpisanego do rejestru zabytków tj. terenu
by³ego obozu koncentracyjnego w Krakowie - P³aszowie
wraz z budynkiem tzw. "Szary Dom" przy ul. Jerozolimskiej
(nr decyzji A-1120 z dnia 24.10.2002 r.). Teren zieleni urz¹dzonej ZP8 stanowi bezpoœrednie otoczenie jednego z g³ównych
wejœæ na teren dawnego obozu koncentracyjnego, wskazanego jako teren zieleni podporz¹dkowanej funkcji memoratywnej i kontemplacyjnej. Bezpoœrednie otoczenie tego terenu
wymaga ochrony. Teren ZP8 powinien stanowiæ strefê "izolu-
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j¹c¹" pomiêdzy zabudow¹ mieszkaniow¹ przy ul. Stoigniewa
i obszarem by³ego obozu koncentracyjnego, tak¿e jako strefa
ciszy, która zapewni utrzymanie kontemplacyjnego charakteru tego miejsca. Dopuszczenie w terenie zieleni urz¹dzonej
ZP8 lokalizacji parkingów by³oby niezgodne z podstawowymi
celami planu, w tym zapewnienia ochrony obiektom i terenom
szczególnie cennym.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XI/153/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 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 "KRZEMIONKI"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym charakterystyka rozwi¹zañ i zasady obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej
obszaru "Krzemionki", 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:
1) Modernizacjê (przebudowê) istniej¹cych dróg i ich skrzy¿owañ (wêz³ów), które w granicach obszaru objêtego planem znalaz³y siê fragmentarycznie: ul. Kamieñskiego przy parametrach techniczno-u¿ytkowych klasy g³ównej
(G) i ul. Wielicka - przy parametrach techniczno-u¿ytkowych klasy zbiorczej (Z) z tramwajem,
2) Modernizacjê (przebudowê) istniej¹cych dróg klasy lokalnej (L), które w granicach obszaru objêtego planem
znalaz³y siê we fragmentach: ul. Heltmana i ul. Jerozolimska,
3) Modernizacjê (przebudowê) istniej¹cych dróg klasy dojazdowej (D): fragment ul. Swoszowickiej, ul. Za Torem,
Al. Pod Kopcem,
4) Modernizacjê (przebudowê z wykorzystaniem ulic istniej¹cych) uk³adu ci¹gów pieszo- jezdnych, oznaczonych
w planie symbolami literowymi KDX,
5) Modernizacjê (przebudowê) istniej¹cego wydzielonego
publicznego ci¹gu pieszego, oznaczonego w planie symbolem literowym KX,
6) Realizacjê parkingu w terenie oznaczonym w planie symbolem KP.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, œcie¿ki rowerowe,
zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania
ruchem oraz urz¹dzenia i obiekty zabezpieczaj¹ce przed oddzia³ywaniem ruchu drogowego na tereny s¹siednie.
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2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê,
obejmuj¹ca:
a) budowê magistrali wodoci¹gowej ø 800 mm Krzemionki - Mistrzejowice, jako drugiej nitki przesy³u wody z Nastawni Piaski Wielkie do zbiornika Mistrzejowice i w przysz³oœci do zbiorników Górka Narodowa,
b) rozbudowê sieci rozprowadzaj¹cej:
– budowê wodoci¹gu ø 100 mm w ul. Swoszowickiej
jako przed³u¿enie ruroci¹gu ø 100 mm w ul. Za Torem,
– realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej na terenie UP1
w oparciu o ruroci¹g ø 100 mm w ul. Za Torem,
– realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej na terenie U/MW
w oparciu o ruroci¹g ø 150 mm w ul. Wielickiej.
2) Odprowadzanie œcieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji, obejmuj¹ca:
a) realizacjê kana³u ogólnosp³awnego ø 400 mm jako przed³u¿enia kanalizacji ø 400 mm w ul. Za Torem,
b) realizacjê kana³u sanitarnego ø 300 mm w ul. Swoszowickiej oraz ruroci¹gu t³ocznego wraz z pompowni¹ œcieków w dalszym jej przebiegu,
c) realizacjê kanalizacji ogólnosp³awnej na terenie U/MW
z odprowadzeniem do kana³u ogólnosp³awnego
w ul. Wielickiej.
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).
3) Udziale inwestorów w finansowaniu 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: Krakowski Zarz¹d Dróg i Krakowski Zarz¹d Komunalny.
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 prowadzi spó³ka miejska - 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",
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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 dofinansowania lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym
etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania
inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego Rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

2565
Uchwa³a Nr VIII/29/2007
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia op³at za œwiadczenia prowadzonych
przez Gminê Lubieñ publicznych przedszkoli samorz¹dowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w zwi¹zku
z art. 6 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) - Rada
Gminy Lubieñ uchwala, co nastêpuje:
§1
Us³ugi œwiadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminê Lubieñ w zakresie podstawy programowej
okreœlonej w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. Nr 51 poz. 458, z póŸniejszymi zmianami) s¹ realizowane bezp³atnie w wymiarze
co najmniej 5 godzin dziennie.
§2
Za œwiadczenia publicznych przedszkoli samorz¹dowych,
wykraczaj¹ce poza podstawê programow¹ wychowania przedszkolnego, ustala siê sta³¹ op³atê miesiêczn¹ z tytu³u ponoszonych kosztów, odpowiednio od dziecka:
– korzystaj¹cego z trzech posi³ków - 70,00 z³ miesiêcznie,
– korzystaj¹cego z dwóch posi³ków - 55,00 z³ miesiêcznie,
– korzystaj¹cego z jednego posi³ku, w tym: tylko obiad - 35,00 z³
miesiêcznie, tylko œniadanie lub podwieczorek - 20,00 z³ miesiêcznie.
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§3
Op³aty sta³ej nie wnosz¹ dzieci w wieku 6 lat odbywaj¹ce
roczne przygotowanie przedszkolne, realizuj¹ce program nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowych
(nie d³u¿ej ni¿ 5 godzin dziennie) i nie korzystaj¹ce z wy¿ywienia.

Poz. 2565, 2566, 2567

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 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 § 1 ust. 1, § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222
z póŸn. zm.) - Rada Gminy Lubieñ uchwala, co nastêpuje:

§4
§1
Op³ata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów
tzw. wsadu do kot³a oraz kosztów zajêæ dodatkowych.
§5
Rodzice (opiekunowie) dziecka uczêszczaj¹cego do przedszkola zobowi¹zani s¹ do ponoszenia:
1) odp³atnoœci za œwiadczenia okreœlone w § 2,
2) odp³atnoœci za wy¿ywienie dziecka (tzw. wsad do kot³a),
kalkulowane w ka¿dym przedszkolu odrêbnie.
§6
W przypadku nieobecnoœci dziecka w przedszkolu
przez okres co najmniej dwóch kolejnych dni, zwrotowi podlega dzienna stawka ¿ywieniowa za ka¿dy dzieñ nieobecnoœci,
pod warunkiem zg³oszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Ustala siê wartoœæ najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesiêcznego
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 715,00 z³ dla pracowników obs³ugi i administracji zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych, tj. w szko³ach podstawowych, w gimnazjach i samorz¹dowych przedszkolach na terenie Gminy Lubieñ.
§2
Zatwierdza siê wartoœæ jednego punktu w wysokoœci 3,30 z³
jako podstawê do zastosowania w tabeli punktowych rozpiêtoœci zaszeregowania pracowników zatrudnionych w oœwiatowych gminnych jednostkach organizacyjnych.
§3

Op³aty wnosi siê miesiêcznie z góry, w terminie do dnia
15-go ka¿dego miesi¹ca.

Traci moc uchwa³a Nr VII/37/2003 Rady Gminy Lubieñ z dnia
25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obs³ugi i administracji
zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych,
tj. w szko³ach podstawowych, w gimnazjach i przedszkolach
na terenie Gminy Lubieñ.

§8

§4

Traci moc uchwa³a Nr VIII/33/94 Rady Gminy Lubieñ z dnia
16 grudnia 1994 r. w sprawie odp³atnoœci za korzystanie z samorz¹dowych przedszkoli.

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Lubieñ oraz dyrektorom placówek oœwiatowych na terenie Gminy Lubieñ.

§7

§5
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubieñ
oraz dyrektorom samorz¹dowych przedszkoli na terenie Gminy.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: S. Biedroñczyk

2566
Uchwa³a Nr VIII/30/2007
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obs³ugi i administracji zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych, tj. szko³ach podstawowych, w gimnazjach i w przedszkolach na terenie Gminy Lubieñ.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady: S. Biedroñczyk
2567
Uchwa³a Nr IX/40/2007
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ w Lubniu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2
pkt. 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 5 ust. 9
Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) oraz art. 21 ust. 1, pkt. 2
i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.) - Rada Gminy Lubieñ
uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 2567

§1

§2

Tworzy siê gminn¹ jednostkê organizacyjn¹ - jednostkê bud¿etow¹ pod nazw¹ Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³ w Lubniu,
zwany dalej GZOS.

Podstaw¹ dzia³ania Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ jest:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.),
2) Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.),
3) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.),
4) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.),
5) niniejszy statut.

§2
1. Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³ bêdzie wykonywa³ zadania
jednostki obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³,
przedszkoli i placówek oœwiatowych, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Lubieñ.
2. Szczegó³owy zakres zadañ Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³
okreœla Statut.
§3
Dzia³alnoœæ Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ finansowana jest z bud¿etu Gminy.

§3
1. Siedzib¹ GZOS jest budynek Urzêdu Gminy Lubieñ.
Adres: 32-433 Lubieñ 50.
2. Obszar dzia³ania GZOS obejmuje teren Gminy Lubieñ.
Rozdzia³ II
Przedmiot i zakres dzia³ania

§4
Nadaje siê Gminnemu Zespo³owi Obs³ugi Szkó³ Statut, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§5
1. Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³ w Lubniu rozpoczyna dzia³alnoœæ z dniem 1 lipca 2007 r.
2. Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³ w Lubniu przejmuje z dniem
1 lipca 2007 r. pracowników Urzêdu Gminy Lubieñ, zatrudnionych w Referacie Wychowania, Oœwiaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i P³ac.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubieñ.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: S. Biedroñczyk
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/40/2007
Rady Gminy Lubieñ
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
STATUT
GMINNEGO ZESPO£U OBS£UGI SZKÓ£
W LUBNIU
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³ w Lubniu zwany dalej GZOS,
jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Lubieñ nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej.

§4
1. Przedmiotem podstawowej dzia³alnoœci GZOS jest:
1) realizacja zadañ w zakresie obs³ugi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej szkó³ podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i placówek oœwiatowych, dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Lubieñ.
2. Jednostkami organizacyjnymi obs³ugiwanymi przez GZOS s¹:
1) Samorz¹dowe Przedszkole w Lubniu,
2) Samorz¹dowe Przedszkole w Tenczynie,
3) Samorz¹dowe Przedszkole w Skomielnej Bia³ej,
4) Szko³a Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lubniu,
5) Szko³a Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie,
6) Zespó³ Szkó³ w Krzeczowie - Szko³a Podstawowa
im. Œwiêtej Jadwigi Królowej w Krzeczowie,
7) Szko³a Podstawowa im. W³adys³awa Orkana w Skomielnej Bia³ej,
8) Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Lubniu,
9) Gimnazjum im. S³ugi Bo¿ego ks. Micha³a Rapacza w Tenczynie,
10) Gimnazjum im. Henryka £asaka w Skomielnej Bia³ej.
§5
Do zadañ GZOS nale¿y w szczególnoœci:
1. W zakresie spraw organizacyjnych:
a) przedk³adanie propozycji rozwi¹zañ w sprawach zwi¹zanych z organizacj¹ sieci szkó³ i przedszkoli oraz dowozem
dzieci do szkó³,
b) sta³a wspó³praca z Ma³opolskim Kuratorium Oœwiaty
w Krakowie w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania
placówek oœwiatowych, w szczególnoœci zaœ w sprawach nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez ten organ,
c) przygotowanie propozycji dotycz¹cych powo³ywania komisji konkursowych dla wy³onienia kandydatów na dyrektorów szkó³ i przedszkoli,
d) przygotowanie prac komisji egzaminacyjnych na stopieñ
nauczyciela mianowanego,
e) przygotowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli,
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f) wnioskowanie o uchylenie uchwa³ rad pedagogicznych
niezgodnych z przepisami prawa,
g) przygotowanie projektów aktów za³o¿ycielskich szkó³
i przedszkoli oraz pierwszych statutów,
h) powiadomienie Kuratora i rodziców o zamiarze i przyczynach likwidacji szko³y lub przedszkola,
i) przyjmowanie zg³oszeñ od pracodawców o zawieraniu
umów z m³odocianymi pracownikami oraz przygotowanie decyzji o zwrot dofinansowania kosztów kszta³cenia
m³odocianych.
2. W zakresie spraw zwi¹zanych z prowadzeniem i utrzymaniem
szkó³ i przedszkoli oraz spraw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ GZOS:
a) nadzór nad opracowaniem przez dyrektorów projektów
planów finansowych szkó³ i przedszkoli,
b) opracowanie zbiorczego projektu bud¿etu Gminy na dany
rok w czêœci dotycz¹cej planowanych dochodów i wydatków zwi¹zanych z funkcjonowaniem szkó³ i przedszkoli
w terminach okreœlonych procedur¹ bud¿etow¹ oraz planu finansowego GZOS,
c) opracowywanie propozycji zmian w bud¿ecie Gminy zwi¹zanych z funkcjonowaniem oœwiaty,
d) opracowywanie sprawozdañ okresowych z wykonania
planów finansowych w terminach okreœlonych przepisami prawa oraz na ¿¹danie Rady Gminy i Wójta Gminy,
e) przygotowywanie informacji dotycz¹cych funkcjonowania szkó³ i przedszkoli,
f) przyjmowanie i kompletowanie wniosków o stypendia
szkolne dla uczniów zgodnie z Ustaw¹ o systemie oœwiaty i ich wyp³ata,
g) sprawowanie nadzoru nad prawid³owym dysponowaniem przez dyrektorów œrodkami okreœlonymi w planach
finansowych placówek oœwiatowych,
h) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia spo³ecznego pracowników i ich rodzin,
i) prowadzenie spraw socjalnych pracowników GZOS,
j) prowadzenie obs³ugi finansowo-ksiêgowej szkó³ i przedszkoli oraz GZOS w tym naliczanie i wyp³acanie wynagrodzeñ i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych z przepisów prawa,
k) prowadzenie teczek osobowych dyrektorów zatrudnionych w szko³ach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach oraz pracowników GZOS,
l) przygotowanie anga¿y dla kadry kierowniczej oœwiaty
i pracowników GZOS,
³) sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacj¹ i likwidacj¹
sk³adników maj¹tkowych placówek oœwiatowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie inwentaryzacji GZOS,
m) wspó³praca z dyrektorami szkó³ i przedszkoli oraz Urzêdem Gminy w zakresie remontów obiektów szkolnych
i wyposa¿enia placówek oœwiatowych w pomoce dydaktyczne i sprzêt do pe³nej realizacji programów nauczania,
n) prowadzenie archiwizacji dokumentów GZOS.
Rozdzia³ III
Gospodarka finansowa
§6
1. Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³ jest jednostk¹ bud¿etow¹.
2. Wydatki GZOS objête s¹ w ca³oœci bud¿etem Gminy Lubieñ
na zasadach okreœlonych w ustawie o finansach publicznych
i przepisach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Œrodki finansowe przekazywane bêd¹ na rachunek bie¿¹cy
GZOS zgodnie z uchwalonym bud¿etem na dany rok dla jednostek oœwiatowych i Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³.

Poz. 2567
Rozdzia³ IV
Zarz¹dzanie i organizacja
§7

1. Prac¹ GZOS kieruje dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lubieñ.
3. Dyrektor GZOS kieruje jednoosobowo jego dzia³alnoœci¹
na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez Wójta
Gminy.
4. Zwierzchnikiem s³u¿bowym dyrektora GZOS jest Wójt Gminy Lubieñ.
§8
1. Do podstawowych uprawnieñ i obowi¹zków dyrektora GZOS
nale¿y:
a) nadzór nad opracowaniem projektów planów, analiz i informacji oraz nad arkuszami organizacyjnymi szkó³
i przedszkoli,
b) organizacja pracy komisji egzaminacyjnej na stopieñ nauczyciela mianowanego oraz na polecenie Wójta uczestnictwo w jej posiedzeniach,
c) uczestnictwo w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej nauczyciela kontraktowego w charakterze obserwatora z ramienia organu prowadz¹cego,
d) przygotowanie projektów oceny dyrektora w zakresie
zadañ znajduj¹cych siê w kompetencjach organu prowadz¹cego,
e) przygotowanie wniosków o przyznanie dyrektorom szkó³
i przedszkoli nagród specjalnych, odznaczeñ przewidzianych w ustawie Karta nauczyciela.
2. Dyrektor GZOS jest w³aœciwym do nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy na podstawie umowy o pracê z pracownikami GZOS w tym z g³ównym ksiêgowym oraz ustalania
dla nich zakresów czynnoœci.
3. Dyrektor wydaje zarz¹dzenia wewnêtrzne dotycz¹ce organizacji pracy w tym miêdzy innymi: zak³adowego planu
kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej itp.
4. Dyrektor Zespo³u na zlecenie Wójta Gminy wykonuje czynnoœci kontrolne szkó³ i przedszkoli w zakresie:
a) dysponowania œrodkami finansowymi okreœlonymi w planie finansowym szko³y i przedszkola w tym przestrzegania zasad wydatkowania œrodków publicznych,
b) gospodarowania mieniem szko³y i przedszkola,
c) przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych
bezpieczeñstwa pracowników i uczniów,
d) przestrzeganie przepisów dotycz¹cych organizacji szko³y
i przedszkola.
§9
1. Organizacjê GZOS okreœla Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora Zespo³u po uprzednim jego uzgodnieniu
z Wójtem Gminy Lubieñ.
2. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawê do obsady etatowej GZOS oraz szczegó³owych zakresów czynnoœci pracowników.
§ 10
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ GZOS sprawuje Wójt Gminy Lubieñ.
2. Wójt Gminy mo¿e powierzyæ wykonanie niektórych czynnoœci z zakresu nadzoru nad dzia³alnoœci¹ GZOS pracowniko-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 392

— 11699 —

wi kieruj¹cemu w³aœciw¹ komórk¹ organizacyjn¹ Urzêdu
Gminy.
§ 11
Obs³ugê prawn¹ i kasow¹ GZOS prowadzi Urz¹d Gminy
Lubieñ.
Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe
§ 12
1. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywanie w trybie okreœlonym dla jego nadania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statutem maj¹
zastosowanie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.

Poz. 2567, 2568, 2569, 2570
2569
Uchwa³a Nr VI/45/07
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 11 kwietnia 2007 r.

o zmianie uchwa³y w sprawie szczegó³owych zasad i trybu
umarzania wierzytelnoœci jednostek organizacyjnych
Gminy Ochotnica Dolna z tytu³u nale¿noœci pieniê¿nych,
do których nie stosuje siê ustawy Ordynacja podatkowa,
udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noœci
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póŸn. zm.)
Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co nastêpuje:

Przewodnicz¹cy Rady: S. Biedroñczyk
§1

2568
Uchwa³a Nr VI/46/07
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Ochotnicy Dolnej.

W uchwale Nr XLIX/357/06 Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoœci jednostek organizacyjnych Gminy Ochotnica Dolna z tytu³u nale¿noœci pieniê¿nych, do których
nie stosuje siê ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noœci oraz wskazania organów
do tego uprawnionych § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. Umorzenie wierzytelnoœci, o których mowa w § 2, a tak¿e udzielanie ulg, o których mowa w § 4, nastêpuje w formie jednostronnego oœwiadczenia woli z³o¿onego d³u¿nikowi."
§2

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.
§3

§1
W Statucie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Ochotnicy Dolnej stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXIV/162/04 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia
21.09.2004 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 ust. 2 dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
"8) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 z póŸn. zm.)";
2) w § 3 ust 3 dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
"8) przyznawanie i wyp³acanie zaliczki alimentacyjnej przewidzianej ustaw¹ o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej".
§2
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Ochotnicy
Dolna.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Ptaszek

2570
Uchwa³a Nr VII/62/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie likwidacji Szko³y Podstawowej w Facimiechu.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2
pkt. 15 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. 5c
pkt. 1 i art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póŸn. zm.)
Rada Miejska w Skawinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 2570, 2571, 2572

§1

§3

Z dniem 31 sierpnia 2007 r. likwiduje siê Szko³ê Podstawow¹ w Facimiechu z klasami I-III i oddzia³em przedszkolnym.

Szko³a, o której mowa w § 1 dostosuje swój Statut do zmian
wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y.

§2

§4

Zapewnia siê uczniom likwidowanej Szko³y kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Zelczynie. Dzieci 6-letnie
bêd¹ realizowa³y obowi¹zkowe przygotowanie przedszkolne
w miejscu zamieszkiwania. Oddzia³ przedszkolny w Facimiechu, zlokalizowany bêdzie w budynku zlikwidowanej szko³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skawina.

§3
Szko³a, o której mowa w § 2 dostosuje swój Statut do zmian
wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

§4

2572

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skawina.

Uchwa³a Nr VII/64//07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

2571
Uchwa³a Nr VII/63/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Polance Hallera z szeœcioklasowej do trzyklasowej z oddzia³em
przedszkolnym.

w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Pozowicach z szeœcioklasowej do trzyklasowej z oddzia³em
przedszkolnym.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z art. 5 ust. 5, art. 5c ust. 1, art. 59 ust. 1 i 2 i art. 61 ust. 2
Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Skawinie,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty uchwala, co nastêpuje:
§1
Przekszta³ca siê Szko³ê Podstawow¹ w Pozowicach przez obni¿enie z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. dotychczasowego stopnia organizacyjnego i pozostawienie klas I-III oraz oddzia³u przedszkolnego.
§2

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
art. 5 ust. 5, art. 5c ust. 1, art. 59 ust. 1 i 2 i art. 61 ust. 2 Ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Skawinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty
uchwala, co nastêpuje:

Od dnia 1 wrzeœnia 2007 r. uczniowie klas IV - VI kontynuowaæ bêd¹ naukê w Szkole Podstawowej w Zelczynie, zgodnie
z obwodem ustalonym odrêbn¹ uchwa³¹.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skawina.

§1
§4
Przekszta³ca siê Szko³ê Podstawow¹ w Polance Hallera
przez obni¿enie z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. dotychczasowego
stopnia organizacyjnego i pozostawienie klas I-III oraz oddzia³u przedszkolnego.

Szko³a, o której mowa w § 1 dostosuje swój Statut do zmian
wynikaj¹cych z zapisów niniejszej uchwa³y.
§5

§2
Od dnia 1 wrzeœnia 2007 r. uczniowie klas IV - VI kontynuowaæ bêd¹ naukê w Szkole Podstawowej w Krzêcinie, zgodnie
z obwodem ustalonym odrêbn¹ uchwa³¹.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
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2573
Uchwa³a Nr VII/65/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radziszowie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15
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. 62
ust. 1, 2, 5b w zwi¹zku z art. 58 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z póŸn. zm.) Rada Miejska w Skawinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty uchwala, co nastêpuje:

Poz. 2573

zak³ada siê z dniem 1 wrzeœnia 2007 r.
publiczn¹ szko³ê ZESPÓ£ SZKÓ£ PUBLICZNYCH
o nazwie ZESPÓ£ SZKÓ£ PUBLICZNYCH w RADZISZOWIE
z siedzib¹
32-052 RADZISZÓW, ul. Szkolna 7.
W sk³ad Zespo³u wchodz¹ przyporz¹dkowane organizacyjnie:
– Szko³a Podstawowa im. œw. Stanis³awa w Radziszowie,
– Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Radziszowie.
Do obwodu Szko³y Podstawowej im. œw. Stanis³awa w Radziszowie nale¿¹:
numery domów wsi Radziszów i wsi Jurczyce.
Do obwodu Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Radziszowie
nale¿¹:
numery domów wsi Radziszów, Go³uchowice, Jurczyce, Rzozów, Wola Radziszowska.
..................................................
(miejscowoœæ i data)

............................................
(pieczêæ okr¹g³a)

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

§1
Z dniem 1 wrzeœnia 2007 roku tworzy siê zespó³ szkó³
pn. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radziszowie przy ul. Szkolnej 7.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VII/65/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

§2
W sk³ad Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radziszowie wchodz¹:
1) Szko³a Podstawowa im. œw. Stanis³awa w Radziszowie,
2) Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Radziszowie.
§3
Akt za³o¿ycielski Zespo³u Szkó³ Publicznych w Radziszowie
zaopiniowany przez rady pedagogiczne Szko³y Podstawowej
im. œw. Stanis³awa w Radziszowie i Gimnazjum im. Jana Paw³a
II w Radziszowie stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§4
Zespo³owi Szkó³ Publicznych w Radziszowie nadaje siê Statut w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Skawina.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/65/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
AKT ZA£O¯YCIELSKI SZKO£Y PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r.
Nr 67 poz. 328 z póŸn. zm.)

STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ PUBLICZNYCH
W RADZISZOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ustala siê nazwê szko³y w brzmieniu: Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radziszowie.
2. W dalszej czêœci Statutu w odniesieniu do Zespo³u Szkó³
Publicznych w Radziszowie u¿ywa siê skrótu "Zespó³".
3. W sk³ad Zespo³u wchodz¹ nastêpuj¹ce jednostki oœwiatowe:
– Szko³a Podstawowa im. œw. Stanis³awa w Radziszowie,
zwana w dalszej czêœci Statutu "Szko³¹",
– Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Radziszowie, zwane
w dalszej czêœci Statutu "Gimnazjum".
4. Nazwa szko³y podstawowej brzmi:
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radziszowie Szko³a Podstawowa im. œw. Stanis³awa
Nazwa gimnazjum brzmi:
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radziszowie Gimnazjum im. Jana Paw³a II.
5. Siedzib¹ Zespo³u jest budynek szkolny w Radziszowie,
przy ul. Szkolnej 7.
6. Organem prowadz¹cym Zespó³ jest Gmina Skawina, a organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest Ma³opolski Kurator Oœwiaty w Krakowie.
7. Zespo³owi nadaje imiê organ prowadz¹cy na wspólny wniosek Rady Zespo³u, a jeœli nie zostanie ona utworzona,
na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorz¹du uczniowskiego Zespo³u.
8. Nazwa Zespo³u jest u¿ywana w pe³nym brzmieniu.
9. Cykl kszta³cenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat.
10. Cykl kszta³cenia w Gimnazjum trwa 3 lata.
11. Zasady tygodniowego wymiaru godzin lekcyjnych na poszczególne zajêcia edukacyjne okreœla rozporz¹dzenie MENiS z dnia
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12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 142 z póŸn. zm.).
12. Ukoñczenie gimnazjum daje mo¿liwoœæ dalszego kszta³cenia w szko³ach ponadgimnazjalnych.
§2
Kszta³cenie i wychowanie w szkole ma na celu realizacjê
zadañ okreœlonych w Ustawie o systemie oœwiaty z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z póŸn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
a w szczególnoœci:
w zakresie kszta³cenia i wychowania:
1) umo¿liwienie zdobycia umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y,
2) przekazywanie uczniom uniwersalnych wartoœci etycznych
i dziedzictwa kulturowego, zasad humanitaryzmu i patriotyzmu,
3) przekazywanie wiedzy i umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹cych
funkcjonowanie w spo³eczeñstwie,
4) umo¿liwianie rozwijania zainteresowañ uczniów,
5) kszta³towanie umiejêtnoœci wspó³dzia³ania, kierowania, odpowiedzialnoœci i wspólnego podejmowania decyzji w sposób w³aœciwy dla spo³eczeñstwa demokratycznego;
w zakresie opieki:
1) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajêæ edukacyjnych, na przerwach, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
w szkole ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny
oraz harmonogramu dy¿urów ustalonych dla nauczycieli
przez dyrektora Zespo³u,
2) otoczenie szczególna opiek¹ uczniów, którzy rozpoczynaj¹
naukê w Zespole, maj¹cych trudnoœci w nauce oraz wybitnie uzdolnionych - zgodnie z rocznym planem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej Zespo³u oraz planem
pracy wychowawczej klasy,
3) zapewnienie opieki zdrowotnej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
§3
Zespó³ realizuj¹c wymienione w § 2 cele i zadania, wspó³pracuje ze wszystkimi organami Zespo³u.
§4
Zespó³ ponadto realizuje:
1) podstawy programowe przedmiotów objêtych ramowym
planem nauczania,
2) ustalone przez MENiS zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przepisy szczegó³owe wynikaj¹ce z "Wewn¹trzszkolnego systemu oceniania", które stanowiæ bêd¹ za³¹cznik do niniejszego Statutu.
§5
Cele i zadania Szko³y Podstawowej i Gimnazjum okreœlaj¹
odpowiednio Statuty tych jednostek.
II. ORGANY ZESPO£U
§6
1. Organami Zespo³u s¹:
– dyrektor Zespo³u,
– Rada Pedagogiczna Zespo³u,
– Rada Zespo³u, jeœli zostanie powo³ana,
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– Rada Rodziców Zespo³u,
– Samorz¹d Uczniowski Zespo³u.
2. Zespo³em kieruje dyrektor Zespo³u, który odpowiada
przed organem prowadz¹cym za sprawne funkcjonowanie
Zespo³u, a w szczególnoœci:
1) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ dydaktyczno-wychowawcz¹ Zespo³u i reprezentowanie go na zewn¹trz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
4) realizacjê uchwa³ Rady Pedagogicznej Zespo³u, podjêtych
w ramach jej kompetencji,
5) dysponowanie i prawid³owe wykorzystywanie œrodków
okreœlonych w planie finansowym Zespo³u, zaopiniowanym
przez radê pedagogiczn¹, a tak¿e za organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obs³ugi Zespo³u,
6) decyzje wynikaj¹ce z uprawnieñ kierownika zak³adu pracy, m.in. takie jak:
– zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Zespo³u,
– wystêpowanie z wnioskami, po zasiêgniêciu opinii Rady
Pedagogicznej Zespo³u w sprawach odznaczeñ, nagród
i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli i pozosta³ych pracowników Zespo³u,
– wymierzanie kar porz¹dkowych pracownikom pedagogicznym i administracyjno-obs³ugowym Zespo³u,
– zapewnienie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
7) koordynowanie dowozu uczniów do Zespo³u.
3. W wykonywaniu swoich obowi¹zków dyrektor Zespo³u
wspó³pracuje z pozosta³ymi organami Zespo³u.
4. Nauczyciel, któremu powierzone zostanie stanowisko wicedyrektora Zespo³u wykonuje zadania ustalone przez dyrektora Zespo³u, zgodnie z przydzielonym zakresem czynnoœci.
§7
1. W Zespole dzia³a Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespo³u w Zakresie realizacji jego statutowych zadañ dotycz¹cych kszta³cenia, wychowania i opieki.
Dzia³alnoœæ Rady Pedagogicznej okreœla Regulamin.
2. Radê Pedagogiczn¹ Zespo³u stanowi¹ wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.
3. Przewodnicz¹cym Rady Pedagogicznej Zespo³u jest dyrektor Zespo³u.
4. Do kompetencji stanowi¹cych Rady Pedagogicznej nale¿y:
1) klasyfikowanie i promowanie uczniów,
2) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian,
3) uchwalenie statutu,
4) podejmowanie uchwa³ w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w porozumieniu z Rad¹ Rodziców,
5) zatwierdzanie rocznych planów pracy,
6) ocenianie z w³asnej inicjatywy funkcjonowania Zespo³u
oraz wnioskowanie do dyrektora i organu prowadz¹cego
w sprawach istotnych dla dzia³alnoœci Zespo³u.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoœci:
1) plan finansowy,
2) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ,
3) propozycje dyrektora w sprawach przydzia³u nauczycielom sta³ych prac i zajêæ w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p³atnych zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych.
6. Regulamin Rady Pedagogicznej Zespo³u stanowi za³¹cznik
do niniejszego Statutu.
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§8
1. W Zespole mo¿e dzia³aæ Rada Rodziców Zespo³u stanowi¹ca reprezentacjê rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców Zespo³u uchwala ogól rodziców uczniów.
3. Dzia³alnoœæ Rady Rodziców Zespo³u okreœla regulamin, który stanowi za³¹cznik do niniejszego Statutu.
4. Rada Rodziców Zespo³u mo¿e wystêpowaæ do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespo³u z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw Zespo³u.
§9
1. W Zespole dzia³a Samorz¹d Uczniowski Zespo³u, zwany dalej "samorz¹dem".
2. Samorz¹d tworz¹ wszyscy uczniowie Zespo³u.
3. Zasady wybierania i dzia³ania organów samorz¹du okreœla
regulamin uchwalony przez ogó³ uczniów w g³osowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorz¹du s¹ jedynymi reprezentantami ogó³u uczniów.
4. Regulamin samorz¹du nie mo¿e byæ sprzeczny z Ustaw¹
o systemie oœwiaty i Statutem Zespo³u. Dzia³alnoœæ samorz¹du okreœla regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszego Statutu.
5. Samorz¹d mo¿e przedstawiæ Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespo³u wnioski i opinie we wszystkich sprawach
Zespo³u. Z w szczególnoœci dotycz¹cych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania siê z programem nauczania, z jego treœci¹, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postêpów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹ce zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy wysi³kiem szkolnym, a mo¿liwoœci¹ rozwijania i zaspakajania w³asnych
zainteresowañ,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania dzia³alnoœci kulturalnej, oœwiatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z w³asnymi potrzebami i mo¿liwoœciami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem Zespo³u,
6) prawo wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna samorz¹du.
§ 10
1. Rodzice i nauczyciele wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w sprawach
wychowania i kszta³cenia dzieci.
Formy wspó³dzia³ania uwzglêdniaj¹ prawo rodziców do:
1) znajomoœci zadañ i zamierzeñ dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Zespole,
2) znajomoœci przepisów dotycz¹cych oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania
i dalszego kszta³cenia swych dzieci,
4) uzyskiwania w ustalonym przez dyrektora szko³y i nauczycieli czasie, rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
jego zachowania, postêpów i przyczyn trudnoœci w nauce,
5) wyra¿ania i przekazywania organowi sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespo³u,
6) formu³owania uwag i wniosków na temat sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach pod adresem wychowawcy i ucz¹cych nauczycieli.
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2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, rodzice spotykaj¹ siê na zebraniach szkolnych
co najmniej raz w kwartale.
3. Obowi¹zkiem rodziców jest m.in.:
1) regularne kontaktowanie siê z wychowawc¹ i innymi ucz¹cymi w ustalonych przez radê pedagogiczn¹ dniach i godzinach,
5) rzetelne usprawiedliwianie nieobecnoœci ucznia w szkole
w terminie najpóŸniej 7 dni od pierwszego dnia nieobecnoœci, w formie ustalonej przez wychowawcê klasy,
6) na proœbê wychowawcy sprawowanie opieki pomocniczej w czasie wycieczek, zabaw szkolnych itp.,
7) obecnoœæ na zebraniach klasowych rodziców zwo³ywanych przez wychowawców.
III. ORGANIZACJA ZESPO£U
§ 11
1. Zespó³ pracuje w oparciu o rozporz¹dzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego. Wym. Rozporz¹dzenie okreœla termin rozpoczynania i zakoñczenia roku szkolnego,
przerw œwi¹tecznych oraz ferii zimowych i letnich.
2. Podstaw¹ organizacji nauczania w danym roku szkolnym
jest arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora Zespo³u na podstawie ramowych planów nauczania i planów
pracy zaopiniowany przez Radê Pedagogiczn¹ Zespo³u.
Arkusz organizacyjny Zespo³u zatwierdza organ prowadz¹cy.
Arkusz organizacyjny okreœla liczbê pracowników Zespo³u z liczb¹ stanowisk kierowniczych, ogóln¹ liczbê godzin
zajêæ edukacyjnych, finansowanych ze œrodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy.
3. W Zespole, który liczy co najmniej 12 oddzia³ów, tworzy
siê stanowisko wicedyrektora. Dyrektor Zespo³u za zgod¹
organu prowadz¹cego mo¿e tworzyæ dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
4. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Zespo³u jest oddzia³.
5. Podstawow¹ form¹ pracy Zespo³u s¹ zajêcia edukacyjne
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Organizacjê
zajêæ edukacyjnych okreœla tygodniowy rozk³ad zajêæ ustalony przez dyrektora Zespo³u, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzglêdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
6. Decyzje dotycz¹ce podzia³u oddzia³ów na grupy na zajêciach wymagaj¹cych specjalnych warunków nauki i bezpieczeñstwa przygotowuje dyrektor, opiniuje Rada Pedagogiczna, podejmuje organ prowadz¹cy Zespó³, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
7. Przedmioty, z których zajêcia odbywaj¹ siê w grupach
oraz zasady podzia³u na grupy okreœla rozporz¹dzenie
MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych.
8. Ko³a zainteresowañ i inne zajêcia nadobowi¹zkowe mog¹
byæ prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym
w grupach oddzia³owych, miêdzyklasowych, a tak¿e w formie wycieczek i wyjazdów.
9. Uczeñ koñcz¹cy szko³ê podstawow¹ otrzymuje œwiadectwo uprawniaj¹ce do kontynuowania nauki w gimnazjum.
10. Œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum uprawnia do kontynuowania nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych.
11. Dyrektor Zespo³u mo¿e tworzyæ zespo³y wychowawcze,
zespo³y przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.
12. Wszelkie zmiany toku nauczania i wychowania wykraczaj¹ce poza system lekcyjny mog¹ byæ planowane po uzyskaniu zgody dyrektora Zespo³u i przy spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
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1) wyjœcie z budynku na imprezy, filmy, wystawy itp.
pod opieka nauczyciela,
2) wyjazd na wycieczkê po wype³nieniu "karty wycieczki" i zapewnieniu opieki zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
3) organizacja zabaw szkolnych, kuligów, ognisk itp. imprez
szkolnych na terenie szko³y i poza szko³¹ - tylko
pod opiek¹ wychowawcy i rodziców.
§ 12
1. Zwolnienia ucznia z zajêæ lekcyjnych z wychowania fizycznego dokonuje dyrektor Zespo³u na podstawie opinii wydanej
przez lekarza.
2. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
dyrektor mo¿e obni¿yæ wymagania z przedmiotów ogólnokszta³c¹cych w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
deficyty rozwojowe.
3. Uczeñ, który koñczy klasê, szko³ê lub przenosz¹cy siê do innej szko³y otrzymuje œwiadectwo szkolne po dope³nieniu
wszystkich zobowi¹zañ wobec szko³y.
4. Wszystkie procedury zwi¹zane z egzaminem klasyfikacyjnym i
poprawkowym reguluje "Wewn¹trzszkolny system oceniania".
5. Uczeñ, którego stan zdrowia nie pozwala na uczêszczanie
do szko³y, mo¿e uzyskaæ zezwolenie na indywidualne nauczanie w domu wg odrêbnych przepisów.

Poz. 2573

4) obiektywizm w ocenie i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
5) udzielanie pomocy w przezwyciê¿aniu niepowodzeñ szkolnych i rozpoznawanie potrzeb uczniów,
6) doskonalenie umiejêtnoœci dydaktycznych i podnoszenie
poziomu wiedzy merytorycznej,
7) wykonywanie poleceñ dyrektora wynikaj¹cych z jego roli,
jako pracodawcy w stosunku do nauczyciela, jako pracownika,
8) wspó³dzia³anie z rodzicami uczniów w sprawach dotycz¹cych wychowania i kszta³cenia.
§ 15

IV. REKRUTACJA

1. Dyrektor Zespo³u powierza ka¿dy oddzia³ opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, ucz¹cym w danym oddziale, zwanemu wychowawc¹.
2. Dyrektor w miarê mo¿liwoœci winien zapewniæ ci¹g³oœæ pracy
wychowawczej w klasach.
3. Nauczyciele wychowawcy sprawuj¹ opiekê wychowawcz¹
nad uczniami, a w szczególnoœci:
1) tworz¹ warunki wspomagaj¹ce rozwój ucznia,
2) inspiruj¹ uczniów do wspólnych, zespo³owych dzia³añ,
3) ustalaj¹ formy i tematy zajêæ na godzinach wychowawczych,
4) utrzymuj¹ sta³y kontakt z rodzicami,
5) systematycznie prowadz¹ dokumentacjê swojej pracy.

§ 13

§ 16

1. Rekrutacja do Zespo³u odbywa siê na podstawie rozporz¹dzenia MENiS w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkó³ publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkó³ do innych, decyzji Ma³opolskiego Kuratora
Oœwiaty w sprawie terminów i zasad rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz zgodnie ze Statutami Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.
2. Do klasy I Szko³y Podstawowej przyjmowane s¹ dzieci, które w danym roku kalendarzowym koñcz¹ 7 lat i nie odroczono im obowi¹zku szkolnego, a tak¿e te w stosunku, do których wyra¿ono zgodê na wczeœniejsze przyjêcie do szko³y.
3. Do klasy I Gimnazjum przyjmowani s¹ uczniowie, którzy
ukoñczyli szeœcioletni¹ szko³ê podstawow¹.
4. Do szko³y podstawowej i do gimnazjum przyjmuje siê:
1) z urzêdu - dzieci zamieszka³e w obwodzie danej szko³y,
2) na proœbê rodziców - dzieci zamieszka³e poza obwodem
szko³y, jeœli w odpowiedniej klasie s¹ wolne miejsca.
5. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani s¹ wed³ug zasad okreœlonych odpowiednio w Statucie Szko³y Podstawowej i w Statucie Gimnazjum.

1. Dyrektor Zespo³u zatrudnia i ustala poziom wynagradzania
pracowników administracyjno-obs³ugowych.
2. Sekretariat Zespo³u obs³uguje nauczycieli, uczniów i rodziców obydwu szkó³.
§ 17
1. Mediatorem w sprawach spornych miêdzy uczniami i nauczycielami ucz¹cymi poszczególnych przedmiotów jest wychowawca klasy.
2. W przypadku konfliktu miêdzy rodzicami a nauczycielami,
mediatorem jest dyrektor Zespo³u.
3. W przypadku nierozwi¹zanego sporu miedzy nauczycielami
a dyrektorem rozstrzyga Kuratorium Oœwiaty.
§ 18

V. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ZESPO£U

1. Szczegó³owe zadania i obowi¹zki osób wymienionych w § 14
ust. 1 okreœlaj¹ odpowiednio Statuty Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa
w § 14 ust. 1 reguluj¹ odrêbne przepisy.

§ 14

VI. UCZNIOWIE

1. W Zespole zatrudnieni s¹ nauczyciele szko³y podstawowej
i gimnazjum oraz pracownicy administracyjno-obs³ugowi.
2. Nauczyciele prowadz¹ pracê dydaktyczno-wychowawcz¹
i opiekuñcz¹, s¹ odpowiedzialni za jakoœæ i wyniki tej pracy
oraz ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo powierzonych ich opiece uczniów, a w szczególnoœci za:
1) prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego,
2) pomoce dydaktyczne i sprzêt szkolny,
3) rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolnoœci i zainteresowañ,

§ 19
Uczniami Zespo³u s¹ odpowiednio uczniowie Szko³y Podstawowej i uczniowie Gimnazjum.
§ 20
1. Uczniowie przyjêci do Zespo³u Szkó³ maj¹ m.in. prawo do:
1) w³aœciwie zorganizowanego procesu kszta³cenia i wychowania,
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2) wyrównywania braków w nauce poprzez mo¿liwoœæ udzia³u w ró¿nych formach zajêæ,
3) ¿yczliwego i troskliwego traktowania w procesie dydaktycznym,
4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
lub psychicznej oraz poszanowania godnoœci osobistej,
5) podmiotowego traktowania w sprawach osobistych; rozmów z wychowawc¹, pedagogiem, dyrektorem,
6) rozwijania w³asnych zainteresowañ,
7) swobody wyra¿ania w³asnych myœli i przekonañ, je¿eli
nie narusza to dobra innych osób,
8) obiektywnej i jawnej oceny postêpów w nauce,
9) korzystania z pomocy finansowej, na podstawie odrêbnych przepisów.
2. Uczniowie Zespo³u maj¹ m.in. obowi¹zek:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajêciach
lekcyjnych i w ¿yciu szko³y,
2) przestrzegania zasad kultury, wspó³¿ycia w grupie i szacunku w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników Zespo³u,
3) odpowiedzialnoœci za w³asne ¿ycie, zdrowie i higienê,
4) dbaæ o w³asne dobro, rozwój, intelektualny i psychofizyczny,
5) dbaæ o ³ad i porz¹dek w szkole, urz¹dzenia i wyposa¿enie
szko³y,
6) dbaæ o dobre imiê szko³y, godnie reprezentowaæ j¹ na zewn¹trz.
3. Uczeñ Zespo³u mo¿e byæ nagradzany za rzeteln¹ naukê i pracê spo³eczn¹ wg zasad okreœlonych w Statucie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.
4. Uczeñ za swoje przewinienia mo¿e byæ ukarany, a tak¿e skreœlony z listy uczniów zgodnie z postanowieniami Statutu Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.
§ 21
Szczegó³owe prawa i obowi¹zki uczniów Zespo³u zapisane
s¹ w Statutach Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.
VII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Poz. 2573, 2574

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Zespo³u okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
§ 24
Zespó³ mo¿e przyj¹æ studentów wy¿szych uczelni oraz s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiêdzy dyrektorem Zespo³u, a wy¿sz¹ uczelni¹ czy zak³adem
kszta³cenia nauczycieli.
§ 25
Dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych na terenie Zespo³u gwarantowana jest stosownie do przepisów Ustawy o zwi¹zkach
zawodowych.
§ 26
Zmiany w Statucie Zespo³u s¹ dokonywane uchwa³ami
Rady Pedagogicznej Zespo³u.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

2574
Uchwa³a Nr VII/66/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Nr XXI/121/04 Rady
Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
sieci placówek rocznego przygotowania przedszkolnego
(rok zerowy) na terenie Miasta i Gminy Skawina.

§ 22
1. Zespó³ oraz ka¿da ze szkó³ wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u
u¿ywa pieczêci urzêdowej pod³u¿nej o treœci:
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radziszowie
32-052 Radziszów, ul. Szkolna 7.
2. Pieczêæ, o której mowa w ust. 1 jest pieczêci¹ wspóln¹
dla Szko³y Podstawowej im. œw. Stanis³awa w Radziszowie
i dla Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Radziszowie.
3. Szko³a Podstawowa i Gimnazjum u¿ywaj¹ pieczêci pod³u¿nych o treœci:
1) Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radziszowie
Szko³a Podstawowa im. œw. Stanis³awa;
2) Zespó³ Szkó³ Publicznych w Radziszowie
Gimnazjum im. Jana Paw³a II.
4. Szko³a Podstawowa i Gimnazjum u¿ywaj¹ pieczêci okr¹g³ych
o treœci:
1) Szko³a Podstawowa im. œw. Stanis³awa w Radziszowie,
2) Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Radziszowie.
§ 23
1. Zespó³ prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrêbnymi przepisami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 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. 14a Ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 1572 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXI/121/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie sieci placówek rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy) na terenie Miasta
i Gminy Skawina wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 ust. 1 skreœla siê pkt. 9, a kolejne pkt. od 10-19 otrzymuj¹ numeracjê od 9 - 18,
2) w § 1 ust. 2 treœæ "pkt. 1-18" zastêpuje siê: "pkt. 1-17".
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/67/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

2575
Uchwa³a Nr VII/67/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Skawina oraz akceptacji wartoœci punktów s³u¿¹cych do obliczenia stawek wynagrodzenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.), § 2 pkt. 2 § 3 pkt. 4 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
Nr 146 poz. 1222) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wartoœæ najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabelach miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych w wysokoœciach okreœlonych w za³¹czniki Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Akceptuje siê, na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, wartoœæ jednego punktu s³u¿¹cego do ustalenia miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokoœciach okreœlonych w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikom jednostek
organizacyjnych wymienionych w za³¹czniku Nr 1.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XL/239/01 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ustalenia najni¿szego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Skawina
oraz akceptacji wartoœci punktów s³u¿¹cych do obliczania stawek wynagrodzenia.

Wysokoœæ najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania

Nazwa jednostki

1.
2.
3.
4

Szko³a Podstawowa Nr 1 w Skawinie
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Skawinie
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Skawinie
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Borku
Szlacheckim
Szko³a Podstawowa w Facimiechu
Szko³a Podstawowa w Jaœkowicach
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kopance
Szko³a Podstawowa w Krzêcinie
Szko³a Podstawowa w Polance Hallera
Szko³a Podstawowa w Pozowicach
Szko³a Podstawowa w Radziszowie
Szko³a Podstawowa w Rzozowie
Szko³a Podstawowa w Wielkich Drogach
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Woli
Radziszowskiej
Szko³a Podstawowa w Zelczynie
Gimnazjum Nr 1 w Skawinie
Gimnazjum Nr 2 w Skawinie
Gimnazjum w Radziszowie
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skawinie
Przedszkole Nr 1 w Skawinie
Przedszkole Nr 2 w Skawinie
Przedszkole Nr 3 w Skawinie
Przedszkole Nr 5 w Skawinie
Przedszkole Nr 6 z Oddzia³em ¯³obkowym w Skawinie
Przedszkole w Radziszowie
Przedszkole w Wielkich Drogach

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VII/67/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
Wartoœæ punktu s³u¿¹ca do ustalenia
miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Lp.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

650
650
650
650

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, a zapisy uchwa³y maj¹ zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych
od dnia 1 marca 2007 r.

Wartoœæ
najni¿szego
wynagrodzenia (z³)

Lp.

1.
2.
3.

Nazwa jednostki
Szko³a Podstawowa Nr 1 w Skawinie
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Skawinie
Szko³a Podstawowa Nr 4 w Skawinie

Wartoœæ
punktu
(z³)
3,50
3,50
3,50
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Lp.

Nazwa jednostki

4.

Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Borku
Szlacheckim
Szko³a Podstawowa w Facimiechu
Szko³a Podstawowa w Jaœkowicach
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Kopance
Szko³a Podstawowa w Krzêcinie
Szko³a Podstawowa w Polance Hallera
Szko³a Podstawowa w Pozowicach
Szko³a Podstawowa w Radziszowie
Szko³a Podstawowa w Rzozowie
Szko³a Podstawowa w Wielkich Drogach
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Woli
Radziszowskiej
Szko³a Podstawowa w Zelczynie
Gimnazjum Nr 1 w Skawinie
Gimnazjum Nr 2 w Skawinie
Gimnazjum w Radziszowie
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skawinie
Przedszkole Nr 1 w Skawinie
Przedszkole Nr 2 w Skawinie
Przedszkole Nr 3 w Skawinie
Przedszkole Nr 5 w Skawinie
Przedszkole Nr 6 z Oddzia³em ¯³obkowym w Skawinie
Przedszkole w Radziszowie
Przedszkole w Wielkich Drogach

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
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Wartoœæ
punktu
(z³)
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

Poz. 2575, 2576

z dnia 29 marca 2000 r. oraz uchwa³a Nr XXXII/210/05 z dnia
23 marca 2005 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y Nr VIII/48/99 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 12 marca 1999 r.
a) pkt VI - Obwód Szko³y Podstawowej w Facimiechu (z klasami I-III) - skreœla siê,
b) pkt IX - Obwód Szko³y Podstawowej w Krzêcinie otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku Nr 1 do nin. uchwa³y,
c) pkt X - Obwód Szko³y Podstawowej w Polance Hallera
otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku Nr 2 do nin.
uchwa³y,
d) pkt XI - Obwód Szko³y Podstawowej w Pozowicach otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku Nr 3 do nin. uchwa³y,
e) pkt XII - Obwód Szko³y Podstawowej w Radziszowie otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku Nr 4 do nin. uchwa³y,
f) pkt XIII - Obwód Szko³y Podstawowej w Rzozowie otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku Nr 5 do nin. uchwa³y,
g) pkt XVI - Obwód Szko³y Podstawowej w Zelczynie otrzymuje brzmienie jak w za³¹czniku Nr 6 do nin. uchwa³y.
Pocz¹wszy od punktu VII obni¿a siê numeracjê kolejnych
punktów o 1.
2) W za³¹czniku Nr 4 do uchwa³y Nr VIII/48/99 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 12 marca 1999 r.
pkt III Obwód Gimnazjum w Radziszowie otrzymuje
brzmienie jak w za³¹czniku Nr 7 do nin. uchwa³y.
3) W za³¹czniku Nr 5 do uchwa³y Nr XXXII/210/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2005 r.
pkt II Obwód Gimnazjum Nr 2 w Skawinie otrzymuje
brzmienie jak w za³¹czniku Nr 8 do nin. uchwa³y.
§2
Dzieci zamieszka³e w Facimiechu, dla których rozpoczêcie
realizacji obowi¹zku szkolnego przypada 1 wrzeœnia 2007 r.,
a które zapisane zosta³y do Szko³y Podstawowej w Facimiechu, rozpoczn¹ naukê w Szkole Podstawowej w Zelczynie, zgodnie z nowym obwodem.
§3

2576
Uchwa³a Nr VII/69/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Nr VIII/48/99 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 marca 1999 r., uchwa³y w³asnej
Nr XXIV/139/2000 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia
29 marca 2000 r. oraz uchwa³y w³asnej Nr XXXII/210/05
Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2005 r.
Na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z póŸn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 2
pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Miejska
w Skawinie uchwala, co nastêpuje:

Zapisy dzieci z Facimiecha, dla których obowi¹zek szkolny
rozpocznie siê 1 wrzeœnia 2008 r. odbywaæ siê bêd¹ wg obwodu okreœlonego w § 1 pkt. g.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/ 69 /07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

§1

IX. OBWOD SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W KRZÊCINIE

W uchwale Nr VIII/48/99 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia
12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
w Gminie Skawina zmienionej uchwa³¹ Nr XXIV/139/2000

Obwód szkolny obejmuje:
– wieœ Krzêcin bez numerów domów po³o¿onych na terenie
integralnej czêœci wsi zwanej "Dzia³y",
– wszystkie numery domów wsi Grabie,
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– numery domów wsi Facimiech po³o¿one w czêœci, któr¹ wyznaczaj¹: droga powiatowa w kierunku Krzêcina, droga krajowa w kierunku Wielkich Dróg i granice Facimiecha z Wielkimi Drogami i wsi¹ Krzêcin,
– wszystkie numery domów wsi Polanka Hallera dla uczniów
klas IV-VI,
– ze wsi Go³uchowice numery domów po³o¿onych przy drodze
wojewódzkiej od skrzy¿owania z drog¹ do Jurczyc, w kierunku wsi Polanki Hallera - dotyczy uczniów klas IV - VI.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Skawinie:
M. Kuflowski

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VII/69/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
X. OBWÓD SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W POLANCE HALLERA
Obwód szkolny obejmuje:
– wszystkie numery domów wsi Polanka Hallera dla uczniów
klas I-III,
– ze wsi Go³uchowice numery domów po³o¿onych przy drodze
wojewódzkiej od skrzy¿owania z drog¹ do Jurczyc, w kierunku wsi Polanka Hallera - dotyczy uczniów klas I -III.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Skawinie:
M. Kuflowski

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VII/69/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
XI. OBWÓD SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W POZOWICACH

Poz. 2576
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr VII/69/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
XIII. OBWÓD SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W RZOZOWIE

Obwód szkolny obejmuje:
– wszystkie numery domów wsi Rzozów,
– numery domów wsi Go³uchowice po³o¿onych przy drodze
wojewódzkiej od skrzy¿owania z drog¹ do Jurczyc, w kierunku wsi Rzozów.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Skawinie:
M. Kuflowski

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr VII/69/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
XVI. OBWÓD SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W ZELCZYNIE
Obwód szkolny obejmuje:
– wszystkie numery domów wsi Zelczyna,
– wszystkie numery domów wsi Ochodza,
– wieœ Facimiech bez numerów domów po³o¿onych w czêœci,
któr¹ wyznaczaj¹: droga powiatowa w kierunku Krzêcina,
droga krajowa w kierunku Wielkich Dróg i granice Facimiecha z Wielkimi Drogami i wsi¹ Krzêcin,
– ze wsi Krzêcin numery domów po³o¿onych na terenie integralnej czêœci wsi zwanej "Dzia³y",
– wszystkie numery domów wsi Pozowice dla uczniów klas IV-VI.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Skawinie:
M. Kuflowski

Obwód szkolny obejmuje:
– wszystkie numery domów wsi Pozowice dla uczniów klas I-III.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Skawinie:
M. Kuflowski

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr VII/69/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
XII. OBWÓD SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W RADZISZOWIE
Obwód szkolny obejmuje:
– wszystkie numery domów wsi Radziszów,
– wszystkie numery domów wsi Jurczyce.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Skawinie:
M. Kuflowski

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr VII/69/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
III. OBWÓD GIMNAZJUM
W RADZISZOWIE
32-052 Radziszów, ul. Szkolna 7
Obwód szkolny obejmuje:
– wszystkie numery domów wsi Radziszów,
– numery domów wsi Go³uchowice po³o¿onych przy drodze
wojewódzkiej od skrzy¿owania z drog¹ do Jurczyc, w kierunku wsi Rzozów,
– wszystkie numery domów wsi Jurczyce,
– wszystkie numery domów wsi Rzozów,
– wszystkie numery domów wsi Wola Radziszowska.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Skawinie:
M. Kuflowski
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Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr VII/69/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
II. OBWÓD GIMNAZJUM NR 2
W SKAWINIE
Skawina, ul. A. Mickiewicza 11a
Obwód gimnazjum obejmuje nastêpuj¹ce ulice i domy:
– Altanowa, Armii Krajowej, A.Asnyka,
– Babetty, Bagienki, S. Batorego, Browarna,
– Dêbca, Dzia³kowców,
– Energetyków, Estery,
– Falbówki,
– K.I. Ga³czyñskiego, Goœcinna, Groble,
– Hallerów, Hutników,
– Jagielnia,
– Kazimierza Wielkiego, J. Kiliñskiego, Kolejowa, M. Konopnickiej, Kwiatowa, Korabnicka od nr 1 do 5 i od nr 2 do nr 14,
Korabnicka Boczna, Koœcielna, Krakowska, Krzywa, M. Kubliñskiego, ks. J.Popie³uszki, ks.Troski,
– Lipowa, 29 Listopada od nr 1 do 19,
– £¹kowa,
– A. Mickiewicza,
– Nad Potokiem, Nad Wod¹, Niepodleg³oœci,
– Okrê¿na,
– F. Pachla, Piastowska, J. Pi³sudskiego, Pisary, Podgórki, Podwale, Pokoju, Polna, Przemys³owa, F. Puk³y, Podbory,
– Radziszowska, Ró¿ana, Rzeczna, Robotnicza, Rynek,
– S¹siedzka, W. Sikorskiego, Skawiñska, J. S³owackiego, J. Sobieskiego, Spó³dzielcza,
– Torowa, Torowa Boczna, Tyniecka,
– Wêgierska, Willowa, Wojska Polskiego, Wspólna,
– Zamkowa,
– F. ¯wirki i S. Wigury ca³a, ¯wirowa,
oraz wsie:
– Borek Szlachecki,
– Go³uchowice - numery domów po³o¿onych przy drodze wojewódzkiej od skrzy¿owania z drog¹ do Jurczyc, w kierunku
wsi Polanki Hallera,
– Grabie,
– Jaœkowice,
– Kopanka,
– Krzêcin,
– Polanka Hallera,
– Pozowice,
– Wielkie Drogi.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Skawinie:
M. Kuflowski

Poz. 2576
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