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Uchwa³a Nr XXVI/326/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skotnicka - Dzia³owskiego w Krakowie.
Na podstawie art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717, z póŸn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Skotnicka - Dzia³owskiego w Krakowie, zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice okreœlone zosta³y w uchwale NR CXVII/1079/02 Rady Miasta Krakowa z dnia
3 lipca 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie ulic Skotnicka - Dzia³owskiego w Krakowie i obejmuje teren ograniczony:
1) od po³udnia - lini¹ rozgraniczaj¹c¹ trasy autostrady A-4;
2) od zachodu - przylega klinem do wêz³a "Skotnicka";
3) od pó³nocy - ulic¹ Skotnick¹ z wy³¹czeniem istniej¹cych
terenów zabudowy mieszkaniowej;
4) od wschodu - ogrodzeniem terenu zespo³u szpitalno - parkowego w Kobierzynie, ul. Spacerow¹ i ul. Dzia³owskiego
do autostrady A 4.
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ok. 124, 81 ha.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y, stanowi¹ce Tekst Planu, który zawiera:
1) przepisy ogólne, ustalone w rozdziale I niniejszej Uchwa³y;
2) zasady zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu - okreœlone w rozdziale II Uchwa³y;

3) zasady przeznaczenia terenu, okreœlone w rozdziale III
Uchwa³y;
4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej, okreœlone
w rozdziale IV Uchwa³y;
5) przepisy koñcowe okreœlone w rozdziale V Uchwa³y.
2. Integralnymi czêœciami Uchwa³y s¹:
1) Czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek planu w skali 1:2000, stanowi¹cy Za³¹cznik
Nr 1, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów,
b) Rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, stanowi¹cy Za³¹cznik Nr 2, okreœlaj¹cy zasady uzbrojenia
terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej
oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne; szczegó³owy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urz¹dzeñ
nale¿y okreœlaæ na etapie przygotowania inwestycji do
realizacji i wydawania decyzji administracyjnych.
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu, obejmuj¹ce Za³¹cznik Nr 3 i Nr 4:
a) Za³¹cznik Nr 3 - zawieraj¹cy rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu planu,
b) Za³¹cznik Nr 4 - okreœlaj¹cy sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz
zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§3
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miasta Krakowa;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ Tekst planu i czêœæ graficzn¹ planu;
3) tekœcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y;
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y;
5) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy Ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony planem, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfr¹
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przypisanymi wy³¹cznie do tego terenu, w którym obowi¹zuj¹ te same ustalenia;
7) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie
ustalone na rysunku planu wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu oraz o zró¿nicowanych warunkach
zabudowy i zagospodarowania;
8) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ dostêpne publicznie obszary; takie jak: parki i skwery, ulice, œcie¿ki piesze i rowerowe, place, dziedziñce, otoczenia przystanków komunikacji drogowej, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb
ogó³u u¿ytkowników;
9) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaj przeznaczenia terenu, który zosta³ ustalony w planie jako dominuj¹cy w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi, na rzecz, którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu
zgodnoœci z przepisami odrêbnymi;
10) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, który nie powoduje kolizji
z przeznaczeniem podstawowym a jedynie go uzupe³nia i wzbogaca, w proporcjach ustalonych w rozdziale II
niniejszej uchwa³y;
11) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ obszar objêty
wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami projektu
jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrêbnych;
12) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
istniej¹ce i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, lecz niezbêdne dla
zapewnienia prawid³owej obs³ugi dzia³ek i obiektów. Przebieg tych dojazdów mo¿e byæ ustalony na etapie projektowania inwestycyjnego;
13) braku uci¹¿liwoœci prowadzonego programu us³ugowego rozumie siê taki rodzaj dzia³alnoœci us³ugowej, która nie wywo³uje uci¹¿liwoœci dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania standardów jakoœci ustalonych dla
œrodowiska, a zw³aszcza ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ
powietrza w tym substancji zapachowych;.
14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ "granicê" sytuowania nowych i rozbudowywania budynków oraz innych obiektów kubaturowych. Na rysunku
planu zosta³a ona ustalona jako linia, poza któr¹ w danym
terenie nie mog¹ byæ lokalizowane budynki; okreœla ona
najmniejsz¹ odleg³oœæ w jakiej mo¿liwa jest lokalizacja
obiektu od dróg, ulic lub cieku. W terenach budowlanych
po³o¿onych w s¹siedztwie dróg KDG i KDZ nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywa siê z granic¹ strefy technicznej
Kt ustalonej na rysunku planu;
15) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
okreœlon¹ na rysunku planu liniê zabudowy, poza któr¹ nie
mo¿na sytuowaæ ¿adnych budynków, oznacza to obowi¹zek sytuowania w tej linii budynków mieszkalnych, mieszkalno us³ugowych lub us³ugowych - celem wytworzenia
wzd³u¿ ulicy lub placu zwartej jednolitej linii zabudowy.
16) decyzji o lokalizacji autostrady A-4 - nale¿y przez to rozumieæ decyzje lokalizacyjne: Decyzjê Nr 3/98 Wojewody Krakowskiego o ustaleniu lokalizacji autostrady p³atnej A-4
z dnia 29 grudnia 1998 r. oraz decyzjê Prezesa Urzêdu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast znak: GP-1/A-4/27EM-AŒ/
99/85 z dnia 3 sierpnia 1999 r.;
17) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz wodê powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich
naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2;
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18) powierzchni zabudowanej terenu - nale¿y przez to rozumieæ sumê powierzchni zabudowanej, liczon¹ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹, wszystkich budynków i obiektów kubaturowych istniej¹cych i projektowanych, zlokalizowanych
na dzia³ce budowlanej;
19) wskaŸniku powierzchni zabudowanej terenu - nale¿y
przez to rozumieæ stosunek powierzchni zabudowanej terenu, do powierzchni dzia³ki budowlanej, wyra¿ony w procentach;
20) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ teren spe³niaj¹cy ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) po³o¿enie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym
w planie pod zainwestowanie i oznaczone na rysunku
planu rysunku planu symbolami: MN, MU, U,
b) parametry zgodne z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi,
c) dostêp do drogi publicznej w sposób bezpoœredni lub
poprzez dojazd wewnêtrzny - istniej¹cy lub ustanowiony wed³ug przepisów odrêbnych,
d) mo¿liwoœæ realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objêtej projektem zagospodarowania zgodne
z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi.
21) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa";
22) noœnikach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ tablice, "bilbordy" i inne wolnostoj¹ce konstrukcje s³u¿¹ce do
umieszczania na nich reklam lub plakatów informacyjnych.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§4
1. Ustalenia zawarte wTekœcie planu odnosz¹ siê odpowiednio
do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu.
2. Ustalenia zawarte w Tekœcie planu oraz w czêœci graficznej
planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okreœlonym uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
4. Okreœlone w § 2 ust. 1 pkt 3 zasady przeznaczenia terenu
obejmuj¹:
1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu § 3 pkt 9;
2) dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu § 3
pkt10.
5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi nale¿y
realizowaæ wy³¹cznie inwestycje mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym, wzglêdnie przy dochowaniu warunków przewidzianych niniejsz¹ uchwa³¹ i przepisami odrêbnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego w ustalonych
proporcjach.
6. Elementy ustaleñ rysunku planu:
1) granica obszaru objêtego planem - stanowi liniê rozgraniczaj¹c¹ biegn¹c¹ po obrze¿u opracowywanego planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ granice terenów o ró¿nym przeznaczeniu oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania, stanowi¹ce jednoczeœnie
nieprzekraczalne linie zabudowy, jeœli linii zabudowy nie
wyznaczono odrêbnie na rysunku planu;
3) obszar o ustalonym w planie przeznaczeniu terenu jest
okreœlony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
posiada literowe oznaczenie identyfikacyjne oraz cyfrê
umieszczon¹ przed nim, stanowi¹c¹ odnoœnik do ustaleñ
tekstowych.
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Oznaczenie identyfikacyjne:
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
c) U - tereny zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym,
d) ZPI - tereny urz¹dzonej zieleni izolacyjnej,
e) ZP - tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym,
f) WS - tereny wód powierzchniowych,
g) A - teren autostrady; obejmuj¹cy obwód utrzymania autostrady, zgodny z decyzj¹ o lokalizacji autostrady A-4
h) KDG - tereny dróg publicznych - drogi g³ówne,
droga KDG (obejmuje fragment istniej¹cej ulicy Skotnickiej oraz jej przed³u¿enie w kierunku wschodnim)
realizuje powi¹zania zewnêtrzne z obszarem planu,
w tym z autostrad¹, przebiegaj¹c¹ w bezpoœrednim
s¹siedztwie po³udniowej granicy terenu objêtego planem,
i) KDZ - tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze,
droga KDZ realizuje powi¹zania zewnêtrzne z obszarem planu oraz zapewnia dostêpnoœæ komunikacyjn¹ terenom s¹siednim po³o¿onym za wschodni¹
granic¹ planu,
j) KDL - tereny dróg publicznych - drogi lokalne,
k) KDD - tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe,
l) KDW - tereny dróg wewnêtrznych;
Odcinki ulic KDL, KDD, KDW zapewniaj¹ powi¹zania
wewnêtrzne.
4) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy - jest to ustalona na rysunku planu linia zabudowy, poza któr¹ nie mo¿na sytuowaæ ¿adnych budynków, ustalaj¹ca obowi¹zek sytuowania w tej linii budynków mieszkalnych, mieszkalno
us³ugowych lub us³ugowych - celem wytworzenia wzd³u¿
ulicy lub placu zwartej jednolitej linii zabudowy.
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza "granicê"
sytuowania nowych i rozbudowywanych budynków oraz
innych obiektów kubaturowych - linia, poza któr¹ w danym terenie nie mog¹ byæ lokalizowane budynki;
6) ci¹gi planowanej zieleni wysokiej - szpalery, "parawany" drzew realizowane wed³ug projektu zieleni; po³o¿one
w strefie ekspozycji z ci¹gów komunikacyjnych oraz w terenach zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym;
7) strefa ekspozycji z ci¹gów komunikacyjnych okreœlona na rysunku planu, obejmuje pasy terenu przylegaj¹ce do po³udniowej czêœæ ulicy Skotnickiej (od wêz³a
"Sidzina" do skrzy¿owania z projektowan¹ ulic¹ KDL)
oraz tereny przylegaj¹ce do trasy autostrady A-4;
8) strefa ekspozycji widokowej obejmuje dwie enklawy terenu planu, ustalone na rysunku planu; pierwsza obejmuj¹ca obszar wypiêtrzenia o rzêdnych od
228,0 m n. p. m. do 234, 3 m n. p. m. po³o¿ona w centralnej czêœci osiedla i druga po³o¿ona w pó³nocnowschodnim naro¿niku terenu planu obejmuj¹ca najwy¿ej po³o¿on¹ enklawê osiedla o rzêdnych od 234,0
m n. p. m. do 252,0 m n. p. m. ;
9) strefa techniczna komunikacji Kt obejmuje pasy terenów budowlanych po³o¿onych bezpoœrednio wzd³u¿ dróg
KDG, KDZ, w których wystêpuje ponadnormatywne
oddzia³ywanie drogi;
10) strefa Ku potencjalnego ponadnormatywnego oddzia³ywania terenów komunikacji, obejmuje tereny budowlane po³o¿one wzd³u¿ dróg KDG, KDZ poza
stref¹ Kt, na których mog¹ zostaæ przekroczone dopuszczalne wartoœci emisji do œrodowiska okreœlone
w przepisach odrêbnych;
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11) strefa hydrogeniczna niezbêdna dla ochrony otuliny
biologicznej cieków oraz dla umo¿liwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w ich korytach, obejmuj¹ca pasy terenu po³o¿one w bezpoœrednim s¹siedztwie cieków, o szerokoœci okreœlonej na rysunku planu;
12) strefa p³ytkiego wystêpowania wód gruntowych obejmuj¹c¹ teren wystêpowania zwierciad³a wody
gruntowej na niewielkich g³êbokoœciach, wody te, zasilane przez opady mog¹ powodowaæ zagro¿enia i dlatego dla bezpiecznego lokalizowania obiektów powstaje
koniecznoœæ odst¹pienia od podpiwniczeñ budynków
lub wykonania dodatkowych zabezpieczeñ typu: drena¿, szczelne izolacje itp.
13) strefa koncentracji us³ug o charakterze lokalnym,
obejmuje pasy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenu zabudowy mieszkaniowej i us³ug oraz
wydzielony obszar zieleni parkowej 2ZP po³o¿one wzd³u¿
podstawowego elementu uk³adu komunikacyjnego osiedla - ulicy lokalnej,
14) obszar chroniony stanowi¹cy ostojê i siedlisko chronionych gatunków - obejmuj¹cy teren o szczególnym
znaczeniu przyrodniczym bêd¹cy w rozumieniu art. 5,
pkt 12 i 18 Ustawy o ochronie przyrody terenem chronionym - ustaleniami niniejszego planu.
7. Elementy oznaczone na rysunku planu - okreœlone przepisami i decyzjami odrêbnymi:
1) zasiêg obszaru ponadnormatywnego oddzia³ywania
autostrady na œrodowisko - zgodnie z decyzj¹ o lokalizacji autostrady A-4:
a) strefa III - uci¹¿liwoœci (150 m od krawêdzi jezdni),
b) strefa II - zagro¿eñ (50 m od krawêdzi jezdni);
2) strefy techniczne T od sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej - w tym:
a) strefy techniczne dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi
eksploatacyjnej istniej¹cych i projektowanych sieci ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gu:
– Dn 1000 mm wynosz¹ca po 8,0 m od zewnêtrznego
obrysu ruroci¹gu,
– do Dn 150 mm wynosz¹ca po 2,0 m od zewnêtrznego obrysu ruroci¹gu,
b) strefy techniczne wzd³u¿ liniowych obiektów elektroenergetycznych zapewniaj¹ce brak przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego:
– dla linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Skawina GPZ Bie¿anów -14, 5m od skrajnych przewodów
z ka¿dej strony linii, ³¹cznie 41 m licz¹c po 20, 5 m
od osi linii,
– dla linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Skawina GPZ Bonarka - 14, 5 od skrajnych przewodów z ka¿dej
strony linii, ³¹cznie 36 m licz¹c po 18 m od osi linii,
– dla linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Skawina GPZ Kampus - 14, 5 m od skrajnych przewodów
z ka¿dej strony linii, ³¹cznie 36 m licz¹c po 18 m od
osi linii,
– dla linii napowietrznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 16 m licz¹c po 8 m od osi linii,
– dla linii kablowych SN i nn 0, 5 m licz¹c od skrajnego
przewodu,
3) strefa nadzoru archeologicznego obejmuj¹ca obszar stanowisk archeologicznych, wraz z terenami wyznaczonymi zasiêgiem pojawiania siê zabytków wraz ze œladami
osadnictwa. Stanowiska archeologiczne po³o¿one w obszarze planu a znajduj¹ce siê w ewidencji Wojewódzkie-
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go Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie, (numer stanowiska zgodny z ewidencj¹) to:
a) Nr 19 - Sidzina;
b) Nr 20 - Sidzina;
c) Nr 21 - Sidzina;
d) Nr 18 - Skotniki;
e) Nr 19 - Skotniki;
4) granica Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego
oraz jego otuliny zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 77/05
Wojewody Krakowskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.
Urz. Woj. Ma³opolskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. Nr 50
poz. 277);
8. Elementy informacyjne oznaczone na rysunku planu - nie
stanowi¹ce ustaleñ planu:
1) punkty widokowe - miejsca eksponowane, posiadaj¹ce
warunki niezak³óconego widoku, dalekiego i bliskiego;
2) ci¹gi widokowe - rejon obserwacji zapewniaj¹cy daleki
widok;
3) granice dzia³ek ewidencyjnych;
4) osie i proponowane krawêdzie jezdni projektowanej
drogi KDG;
5) okresowe cieki wodne;
6) istniej¹ca zieleñ wysoka do utrzymania.
Rozdzia³ II
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
OBOWI¥ZUJ¥CE NA CA£YM OBSZARZE PLANU
§5
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Ustala siê podstawowe zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. W celu zachowania wartoœci przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazowych terenu planu nakazuje siê przestrzeganie zasad ochrony i kszta³towania œrodowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
2. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych zakazuje siê realizacji obiektów bez wyposa¿enia ich w urz¹dzenia infrastruktury technicznej - przez które rozumie siê sieci i urz¹dzenia wodoci¹gowe, kanalizacyjne i energetyczne.
3. Ustala siê obowi¹zek prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa miejscowego.
4. Ustala siê, i¿ zaspokojenie potrzeb grzewczych nale¿y rozwi¹zaæ poprzez przy³¹czenie do miejskiego systemu ciep³owniczego, wzglêdnie w oparciu o rozwi¹zania indywidualne: ogrzewanie elektryczne lub lokalne Ÿród³a na paliwa ekologiczne lub alternatywne Ÿród³a energii (np. energia s³oneczna).
5. Wzd³u¿ cieków wodnych ustala siê strefê hydrogeniczn¹
o zasiêgu okreœlonym na rysunku planu. W strefie tej ustala siê koniecznoœæ pozostawienia naturalnej roœlinnoœci
tworz¹cej biologiczn¹ otulinê cieku, dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej towarzysz¹cej, stanowi¹cej uzupe³nienie naturalnego œrodowiska; wprowadza siê zakaz zabudowy kubaturowej.
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6. Zabrania siê grodzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych wód publicznych w odleg³oœci mniejszej
ni¿ 1,5 m od linii brzegu. W celu utrzymania i konserwacji
wystêpuj¹cych w obszarze planu rowów nale¿y zachowaæ
do nich dostêp, to jest zachowaæ pas techniczny o szerokoœci minimum 1,5 m po obu stronach, umo¿liwiaj¹cy prowadzenie prac utrzymaniowych
7. W obszarze planu obowi¹zuje ochrona zieleni wysokiej
w oparciu o przepisy odrêbne, a w szczególnoœci odnoœnie
oznaczonych na rysunku planu rodzimych gatunków pojedynczych drzew oraz drzew i krzewów ozdobnych rosn¹cych w skupiskach.
8. Obszar objêty planem w ca³oœci po³o¿ony jest w rejonie,
w którym nie wystêpuj¹ zagro¿enia osuwania siê mas ziemnych. Ze wzglêdu na fakt po³o¿enia ca³ego obszaru planu
w terenach, na których wystêpuj¹ niekorzystne warunki
pod³o¿a budowlanego, w tym z³o¿one warunki gruntowowodne, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
ustala siê koniecznoœæ przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych, odpowiednio do kategorii geotechnicznej obiektów. Szczególnie niekorzystne warunki posadowienia obiektów wystêpuj¹ w strefie p³ytkiego wystêpowania wód gruntowych wyznaczonej na rysunku planu.
Dla bezpiecznego lokalizowania obiektów w tym terenie,
nale¿y odst¹piæ od podpiwniczeñ budynków lub nale¿y
wykonaæ dodatkowe zabezpieczenia typu: drena¿, szczelne izolacje itp.
9. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi zwi¹zanymi
z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi winna byæ realizowana wed³ug wymagañ przepisów
odrêbnych.
10. Ewentualna uci¹¿liwoœæ wynikaj¹ca z prowadzonej dzia³alnoœci musi ograniczaæ siê do granic terenu, do którego
u¿ytkownik posiada tytu³ prawny.
11. Ustala siê poziom ha³asu:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku, jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹;
2) w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug oznaczonych na rysunku planu symbolami MU obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê na cele mieszkaniowo-us³ugowe;
3) dla pozosta³ych terenów wyznaczonych w planie nie ustala siê kategorii w tym zakresie.
12. Z uwagi na po³o¿enie ca³ego obszaru objêtego planem,
w ustalonej w "Studium" strefie kszta³towania systemu
przyrodniczego w odniesieniu szerszym ni¿ obszar planu,
zak³ada siê podporz¹dkowanie planowanego zainwestowania ochronie przyrodniczej i krajobrazowej, zw³aszcza
w zakresie walorów widokowych podtrzymuj¹c i ustalaj¹c
lokalizacjê punktów i ci¹gów widokowych na dalekie widoki zewnêtrzne oraz wgl¹d na i do wnêtrza obszaru.
13. Dla zachowania powi¹zañ ekologicznych wprowadza siê
pasy terenów zieleni parkowej oznaczonych symbolami
ZP, oraz tereny zieleni izolacyjnej oznaczonej symbolami
ZI, które umo¿liwi¹ w obszarze planu zachowanie ci¹g³oœci
terenów otwartych.
14. W obszarze, stanowi¹cym ostojê i siedlisko chronionych gatunków, okreœlonym na rysunku planu, obejmuj¹cym teren
o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, ustala siê strefê
ochrony tego obszaru poprzez pozostawienie obecnego naturalnego u¿ytkowania, zakaz realizacji obiektów kubaturowych, ogrodzeñ, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
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15. Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych dróg KDG, KDZ i KDL, w ich liniach rozgraniczaj¹cych, zaleca siê wprowadzenie ci¹gów planowanej zieleni
wysokiej z odpowiednim doborem gatunkowym drzew, jeœli
nie ograniczy to prawid³owych technicznie rozwi¹zañ i lokalizacji elementów ulicy.
16. Nakazuje siê zapewnienie zgodnoœci sposobu zagospodarowania czêœci obszaru objêtego planem, po³o¿onego
w granicach Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny z zasadami zagospodarowania i zakazami okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu Nr 81/06 Wojewody
Krakowskiego z dnia 17 paŸdziernika 2006 r. w sprawie
Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
17. W obszarze przylegaj¹cym do autostrady A4 ustala siê zasiêg obszaru ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady na œrodowisko, zgodnie z decyzj¹ o lokalizacji autostrady A-4:
1) strefa III uci¹¿liwoœci - 150 m od krawêdzi jezdni;
2) strefa II - zagro¿eñ (50 m od krawêdzi jezdni).
18. Dla terenów budowlanych bezpoœrednio przylegaj¹cych
do istniej¹cych i projektowanych odcinków drogi g³ównej
KDG i ulicy zbiorczej KDZ, ustala siê strefê techniczn¹ komunikacji Kt dla której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) strefa Kt obejmuje pasy terenu po³o¿one:
a) wzd³u¿ drogi KDG o szerokoœci 25 m od linii rozgraniczaj¹cych tej drogi,
b) wzd³u¿ dróg KDZ o szerokoœci 20 m od linii rozgraniczaj¹cych tej drogi;
2) w strefie Kt wprowadza siê zakaz lokalizacji nowych budynków;
3) w strefie Kt nale¿y realizowaæ pasy zieleni ochronnej
o charakterze os³on izolacyjnych, przeciwœnie¿nych i przeciwwietrznych oraz obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹cych ochronie akustycznej;
4) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug MU i terenach zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym
U, granica strefy technicznej pokrywa siê z nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy.
19. Dla terenów budowlanych przylegaj¹cych do istniej¹cych
i projektowanych odcinków drogi g³ównej KDG i ulicy zbiorczej KDZ, ustala siê strefê potencjalnego ponadnormatywnego oddzia³ywania terenów komunikacji Ku, dla której
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Strefa Ku obejmuje pasy terenu po³o¿one:
a) wzd³u¿ dróg KDG o szerokoœci odpowiednio wed³ug
rysunku planu pomiêdzy 25 m - 40 m liczonym od linii
rozgraniczaj¹cych tej drogi,
b) wzd³u¿ dróg KDZ o szerokoœci odpowiednio wed³ug
rysunku planu pomiêdzy 20 m - 40 m liczonym od linii
rozgraniczaj¹cych tej drogi;
2) w strefie Ku, w przypadku wyst¹pienia przekroczeñ
obowi¹zuj¹cych standardów emisji, dla lokalizacji budynków mieszkalnych oraz przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi ustala siê obowi¹zek realizacji zabezpieczeñ,
umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie w otoczeniu budynków
wartoœci dopuszczalnych emisji, okreœlonych w przepisach odrêbnych.
20. W celu ochrony osób i mienia ustala siê strefê techniczn¹
"T" od sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej o zasiêgu
okreœlonym na rysunku planu. W strefie wprowadza siê
ograniczenia dotycz¹ce lokalizacji obiektów kubaturowych,
w tym szczególnie przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.
Wielkoœci stref technicznych okreœlaj¹ przepisy odrêbne
w zale¿noœci od rodzaju sieci i urz¹dzeñ. Jako preferowa-
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ne formy u¿ytkowania gruntów w ramach strefy ustala siê
realizacjê zieleni urz¹dzonej, g³ównie niskiej.
§6
Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
dóbr kultury wspó³czesnej i krajobrazu:
1. Na obszarze planu wyznacza siê strefê nadzoru archeologicznego okreœlon¹ na rysunku planu, obejmuj¹c¹ obszar
stanowisk archeologicznych, wraz z terenami wyznaczaj¹cymi zasiêg pojawiania siê zabytków wraz ze œladami osadnictwa. Obszar strefy zostaje objêty ochron¹ konserwatorsk¹. Wszelkie dzia³ania w strefie wymagaj¹ uzgodnienia
z organem w³aœciwym do spraw ochrony zabytków w zakresie wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych. Strefa obejmuje tereny, lub ich czêœci oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 5MN, 6MN, 7MN, 9MN, 3MU, 6MU, 10ZPI,
1 KDG, 1KDD, 1KDW, 3KDW, 4KDW.
2. W celu ochrony i kszta³towania obszarów o szczególnych
walorach krajobrazowych w tym ich prawid³owej ekspozycji, w obszarze planu wyznacza siê strefy ekspozycji okreœlone na rysunku planu:
1) strefê ekspozycji z ci¹gów komunikacyjnych, w której:
a) ustala siê koniecznoœæ celowego kszta³towania zieleni,
zgodnie z zasad¹ okreœlon¹ na rysunku planu, polegaj¹c¹ na tworzeniu ci¹gów planowanej zieleni wysokiej
kreuj¹cej przys³ony i otwarcia zw³aszcza w czêœci centralnej osiedla w miejscu oznaczonym punktami widokowymi,
b) obowi¹zuje zakaz realizacji noœników reklamowych;
2) strefy ekspozycji widokowej, obejmuj¹ce dwie eksponowane enklawy terenu, w których obowi¹zuje szczególna ochrona walorów krajobrazowych, dba³oœæ o staranne wkomponowywanie nowych obiektów i urz¹dzeñ
w krajobraz poprzez:
a) zakaz lokalizacji wysokich urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej (np. wie¿ przekaŸnikowych, linii
przesy³owych na s³upach),
b) zakaz tworzenia dominant,
c) zakaz realizacji noœników reklamowych,
d) zakaz realizacji ogrodzeñ wy¿szych ni¿ 1,2 m od poziomu terenu, oraz ogrodzeñ pe³nych,
e) zakaz realizacji zwartych barier przestrzennych (np. ci¹gów planowanej zieleni wysokiej w odleg³oœci mniejszej ni¿ 20 m od punktów i ci¹gów widokowych ustalonych na rysunku planu.),
f) szczególn¹ dba³oœæ w przestrzeganiu zasad kszta³towania zabudowy, w tym ustalonych na rysunku planu
obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
g) zakaz realizacji obiektów tymczasowych.
§7
Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego poprzez okreœlenie nastêpuj¹cych zasad kszta³towania zabudowy oraz zasad podzia³u terenu na nowe dzia³ki budowlane.
1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na dzia³ce
wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (ogrodzenia, budynki gospodarcze i gara¿e, obiekty ma³ej architektury, detal architektoniczny oraz zieleñ) musz¹ uwzglêdniaæ ukszta³towanie i po³o¿enie terenu, jego ekspozycjê oraz
zastane s¹siedztwo;
1) dla obiektów zabudowy jednorodzinnej w terenach MN
i MU ustala siê:
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a) maksymaln¹ wysokoœæ obiektów 13 metrów, licz¹c od
poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budynku do
najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu,
b) aby dachy obiektów by³y dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu g³ównych po³aci od
25o- 45o, o nadwieszonych okapach,
c) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
d) aby pokryciem dachu by³a dachówka lub elementy
o fakturze dachówek,
e) aby dachy obiektów posiada³y kolory ciemniejsze ni¿
ich œciany; wprowadza siê zakaz stosowania pokryæ
dachowych w kolorze jaskrawym;
2) dla obiektów gospodarczych, gara¿y i budynków socjalnych, w terenach MN, MU, 2ZP i A ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ - do 8 metrów licz¹c od poziomu
terenu przy g³ównym wejœciu do budynku do najwy¿ej
po³o¿onej kalenicy dachu lub najwy¿szej czêœci dachu
w przypadku dachu jednospadowego lub p³askiego,
b) aby dachy obiektów by³y dwuspadowe lub jednospadowe, o jednakowym nachyleniu g³ównych po³aci od
12o- 45o; dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji dachów
p³askich na budynkach o maksymalnej powierzchni
zabudowy do 30 m2; dopuszcza siê realizacjê powierzchni u¿ytkowych na dachach obiektów gospodarczych i gara¿ach (np. tarasy, parkingi),
c) zakaz stosowania po³aci dachowych, przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie,
d) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
e) aby dachy obiektów posiada³y kolory ciemniejsze ni¿
ich œciany; wprowadza siê zakaz stosowania pokryæ
dachowych w kolorze jaskrawym;
3) dla obiektów us³ugowych ustala siê:
a) maksymaln¹ wysokoœæ:
– 20 m; w terenach zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1U, 2U i 3U
– 13m; w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MU,
3MU, 4MU, 7MU, 12MU, 14MU
– 12 m w terenie zabudowy us³ugowej o charakterze
komercyjnym oznaczonym na rysunku planu symbolem 4U,
– 10 m w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 8MU i 13MU,
– 8 m w pozosta³ych terenach MU oraz w terenie 2ZP,
– 6 m w terenach MN,
licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do
budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu, lub
najwy¿szej czêœci dachu w przypadku dachu jednospadowego lub p³askiego,
b) aby dachy obiektów zabudowy us³ugowej w terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami MU, MN,
by³y dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu
g³ównych po³aci od 25o do 45o; a w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem U oraz 2ZP posiada³y dachy p³askie,
c) dopuszcza siê doœwietlenie dachów lukarnami lub oknami po³aciowymi,
d) aby dachy obiektów posiada³y kolory ciemniejsze ni¿
ich œciany; wprowadza siê zakaz stosowania pokryæ
dachowych w kolorach jaskrawych;
4) ogrodzenia - w terenach budowlanych zakazuje siê stosowania ogrodzeñ wysokich tj przekraczaj¹cych wysokoœæ
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1,8 m od poziomu terenu. Ponadto w strefie ekspozycji
widokowej oraz w terenach po³o¿onych od strony dróg
publicznych w strefie koncentracji us³ug o charakterze
lokalnym, wyznaczonych na rysunku planu, obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ wy¿szych ni¿ 1,2 m od poziomu terenu oraz zakazuje siê w nich realizacji ogrodzeñ pe³nych.
2. Ustala siê, ¿e powierzchnia biologicznie czynna:
1) dzia³ki budowlanej w terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN), w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug (MU) oraz w terenach zabudowy us³ugowej
o charakterze komercyjnym (U) nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 70% powierzchni tej dzia³ki,
2) w terenach zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym
wynosi minimum 80%,
3) w terenach urz¹dzonej zieleni izolacyjnej oznaczonej na
rysunku planu symbolami od 3ZPI do14ZPI wynosi minimum 90% a w terenach 1ZPI i 2ZPI wynosi minimum 70%;
3. Ustala siê, ¿e wskaŸnik powierzchni zabudowanej terenu
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug MU oraz w terenach zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym
(U) nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 25%
4. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry nowowydzielanych dzia³ek budowlanych:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okreœlonej
w § 8, ust. 1 i w § 9, ust. 1, pkt1:
a) minimalna powierzchnia dzia³ki wynosi:
– dla budynku wolnostoj¹cego 600 m2,
– dla zabudowy bliŸniaczej minimum 500 m2,
– dla zabudowy szeregowej 400 m2;
b) minimalna szerokoœæ nowo wydzielonej dzia³ki wynosi:
– dla budynku wolnostoj¹cego 18 metrów,
– dla budynku w zabudowie bliŸniaczej 14 metrów,
– dla budynku w zabudowie szeregowej 8 m;
2) dla zabudowy jednorodzinnej wraz z czêœci¹ us³ugow¹
okreœlon¹ w § 9, ust. 1, pkt 2:
a) minimalna powierzchnia dzia³ki wynosi 1000 m2,
b) minimalna szerokoœæ nowo wydzielonej dzia³ki wynosi
18 metrów;
3) dla zabudowy us³ugowej w terenach U:
a) minimalna powierzchnia dzia³ki wynosi 5000 m2,
b) minimalna szerokoœæ nowo wydzielonej dzia³ki wynosi
20 metrów;
5. W terenach MN, MU, U dokonywanie nowych podzia³ów
dzia³ek mo¿e odbywaæ siê zgodnie z ustaleniami okreœlonymi w ust. 4 oraz przy utrzymaniu zasady, i¿ drogi zapewniaj¹ce dojazd do nowowydzielanych dzia³ek budowlanych s¹
prostopad³e lub równoleg³e do istniej¹cej struktury podzia³ów. W sytuacji gdy kszta³t istniej¹cej dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia wydzielenie dojazdu równoleg³ego lub pod k¹tem
prostym do istniej¹cej struktury podzia³ów, dopuszcza siê
tolerancjê od powy¿szej zasady wynosz¹c¹ do 20°.
6. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg dla zabudowy:
1) w odleg³oœci 25 m od linii rozgraniczaj¹cych tej drogi KDG,
(nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywa siê z granic¹
strefy technicznej Kt);
2) w odleg³oœci 20 m od linii rozgraniczaj¹cych tej drogi KDZ,
(nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywa siê z granic¹
strefy technicznej Kt);
3) w odleg³oœci 8 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy KDL; za
wyj¹tkiem terenu 4MU, w którym odleg³oœæ zosta³a ustalona na rysunku planu, w zwi¹zku z wystêpowaniem strefy hydrogenicznej;
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4) w odleg³oœci 5 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy KDD; za
wyj¹tkiem terenu 5MN, 7MN, 13MU oraz 2ZP; w której
odleg³oœæ zosta³a ustalona na rysunku planu, w zwi¹zku
z wystêpowaniem strefy hydrogenicznej;
5) w odleg³oœci 5 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy KDW.
7. Ustala siê zasadê obs³ugi parkingowej:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w obrêbie dzia³ki o wy³¹cznej funkcji mieszkaniowej nale¿y zlokalizowaæ minimum 2 sta³e miejsca postojowe oraz dodatkowo w granicach tej dzia³ki dopuszcza siê mo¿liwoœæ
realizacji maksimum 2 gara¿y;
2) dla zabudowy jednorodzinnej i us³ugowej - w obrêbie
dzia³ki o funkcji mieszkaniowo - us³ugowej nale¿y zlokalizowaæ miejsca postojowe w liczbie wyliczonej poprzez
zsumowanie potrzeb mieszkañców - minimum 2 oraz
iloœci miejsc parkingowych (wyliczonej na podstawie
wskaŸników podanych w pkt 3) dla klientów lub pracowników w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci us³ugowej. Dodatkowo w granicach tej dzia³ki dopuszcza siê
mo¿liwoœæ realizacji maksimum 4 gara¿y, niezale¿nie od
koniecznoœci realizacji miejsc postojowych;
3) dla zabudowy us³ugowej w terenach U - w ramach dzia³ki nale¿y zarezerwowaæ proporcjonaln¹ liczbê miejsc parkingowych w zale¿noœci od wielkoœci powierzchni u¿ytkowej przyjmuj¹c minimum - 12 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni u¿ytkowej lub iloœci pracowników
przyjmuj¹c minimum - 15 miejsc na 100 zatrudnionych.
8. W obszarze planu ustala siê strefê koncentracji us³ug o charakterze lokalnym wyznaczon¹ na rysunku planu, obejmuj¹c¹ zwarty teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug. W obszarze
strefy ustala siê:
1) zasadê lokalizacji obiektów zgodnie z ustalon¹ na rysunku planu obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy, poza któr¹ nie
mo¿na sytuowaæ ¿adnych budynków, oznacza to obowi¹zek sytuowania w tej linii budynków mieszkalnych,
mieszkalno us³ugowych lub us³ugowych - celem wytworzenia wzd³u¿ ulicy lub placu zwartej jednolitej linii zabudowy.
2) mo¿liwoœæ realizacji obiektów mieszkaniowych, mieszkaniowo-us³ugowych i us³ugowych w granicy dzia³ki; z zastrze¿eniem zasady okreœlonej w pkt 1,
3) od strony dróg publicznych zakaz realizacji ogrodzeñ wy¿szych ni¿ 1,2 m od poziomu terenu i ogrodzeñ pe³nych;
4) zasadê koncentracji us³ug i urz¹dzeñ rekreacji i wypoczynku dla doros³ych i dzieci, dla terenów zieleni urz¹dzonej 2ZP; zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11;
9. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przed po¿arem, w dostosowaniu do wymagañ okreœlonych w przepisach odrêbnych, nale¿y wykonaæ sieæ hydrantów zewnêtrznych
zapewniaj¹cych odpowiedni¹ iloœæ wody do gaszenia oraz
drogi po¿arowe zapewniaj¹ce dojazd jednostek ratowniczych do obiektów.
10. Zakazuje siê umieszczania tablic reklamowych wzd³u¿ dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG i KDZ w odleg³oœci mniejszej ni¿ wyznaczona w planie granic¹ ich strefy technicznej.
11. Nie okreœla siê obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i podzia³u nieruchomoœci; w przypadku ich podjêcia z inicjatywy w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych
nieruchomoœci, na warunkach okreœlonych w przepisach
odrêbnych, nale¿y uwzglêdniæ zasady zawarte w ust. 4 i ust.
5 oraz szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów
okreœlone w § 8 - § 10.
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12. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie dopuszcza siê
dotychczasowe wykorzystanie dzia³ek.
Rozdzia³ III
PRZEZNACZENIE TERENÓW
§8
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do
9MN. Dla terenów MN ustala siê jako przeznaczenie podstawowe funkcjê mieszkaniow¹ realizowan¹ w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej, bliŸniaczej i szeregowej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, w granicach poszczególnej
dzia³ki, ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) budynków gospodarczych i gara¿y;
2) us³ug o charakterze lokalnym jako wbudowane w budynki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub realizowane jako obiekty wolnostoj¹ce;
3) sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej;
4) dojazdów i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejœæ i ci¹gów pieszych;
5) zatok autobusowych i urz¹dzeñ ochrony podró¿nych przed
warunkami atmosferycznymi.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ przeznaczenia
dopuszczalnego, okreœlonego w ust. 2 jest:
1) dostosowanie go do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia ogólna zabudowy us³ugowej okreœlonej w ust. 2 pkt 2 nie stanowi³a wiêcej ni¿ 40% powierzchni ogólnej obiektu mieszkaniowego
realizowanego lub zrealizowanego na dzia³ce;
3) utrzymanie zasady braku uci¹¿liwoœci prowadzonego programu us³ugowego dla mieszkalnictwa.
4. W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala siê mo¿liwoœæ podzia³u terenu na nowe dzia³ki budowlane oraz realizacji na nich nowej zabudowy zgodnie
z ustalonym powy¿ej przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, z warunkiem zachowania nieprzekraczalnej
linii zabudowy dla nowych budynków od ulic KDL, KDD
i KDW okreœlonej w § 7 ust. 6, z wyj¹tkiem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolami 4MN, 6MN, 7MN, 9MN, dla których
zosta³a ustalona na rysunku planu obowi¹zuj¹ca linia zabudowy od ulicy KDL;
2) ustala siê, ¿e powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki budowlanej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 70% powierzchni
tej dzia³ki;
3) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie hydrogenicznej okreœlonych § 5 ust. 5
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
5MN, 7MN;
4) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad ochrony konserwatorskiej okreœlonych w § 6 ust. 1 w zwi¹zku z identyfikacj¹ na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 5MN, 6MN, 7MN, 9MN stanowisk archeologicznych;
5) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad ochrony krajobrazu okreœlonych § 6 ust. 2 dla strefy ekspozycji widokowej dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 9MN;
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6) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie koncentracji us³ug o charakterze lokalnym okreœlonych § 7 ust. 8 dla terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MN, 6MN,
8MN, 9MN;
7) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie ochrony siedlisk i ostoi gatunków chronionych na czêœci terenu 6MN okreœlonych § 5 ust. 14;
8) ze wzglêdu na fakt wystêpowania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, ustala siê w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji koniecznoœæ przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych - odpowiednio do kategorii geotechnicznej gruntu;
9) ustala siê koniecznoœæ ochrony zieleni wysokiej,
a w szczególnoœci rodzimych gatunków pojedynczych
drzew oraz drzew i krzewów ozdobnych rosn¹cych w skupiskach na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:4MN i 6MN;
10) ustala siê zasadê, i¿ na jednej dzia³ce w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN mo¿na zlokalizowaæ jeden budynek mieszkalny.
§9
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MU do 14MU.
Dla terenów MU ustala siê jako przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ realizowan¹ w zabudowie wolnostoj¹cej, bliŸniaczej i szeregowej;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ realizowan¹ w zabudowie wolnostoj¹cej, bliŸniaczej i szeregowej wraz
z czêœci¹ us³ugow¹ mieszcz¹c¹ siê w budynku mieszkalnym lub w budynku wolnostoj¹cym.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy
mieszkaniowej i us³ug, w granicach dzia³ki, ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) zabudowy us³ugowej bez czêœci mieszkaniowej;
2) sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej;
3) dojazdów i zatok postojowych oraz wydzielonych parkingów, przejœæ i ci¹gów pieszych;
4) budynków gospodarczych i gara¿y;
5) zatok autobusowych i urz¹dzeñ ochrony podró¿nych przed
warunkami atmosferycznymi;
6) w terenie 14MU - hotelu, pensjonatu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego wymienionych
w ust 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby suma powierzchni zabudowy
przeznaczenia dopuszczalnego okreœlonego ust. 2 pkt 1 i 4
nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki;
3) utrzymanie zasady braku uci¹¿liwoœci prowadzonego programu us³ugowego dla mieszkalnictwa.
4. W terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug:
1) ustala siê mo¿liwoœæ podzia³u terenu na nowe dzia³ki budowlane oraz realizacji na nich nowej zabudowy zgodnie
z ustalonym powy¿ej przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, z warunkiem zachowania nieprzekraczalnej
linii zabudowy dla nowych budynków od ulic KDL, KDD
i KDW okreœlonej w § 7 ust. 6;
2) Ustala siê, ¿e powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki
budowlanej w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug
(MU) nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 70% powierzchni tej dzia³ki.
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3) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie hydrogenicznej okreœlonych § 5 ust.
5 na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU,
13MU;
4) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad ochrony konserwatorskiej okreœlonych w § 6 ust. 1 w zwi¹zku z identyfikacj¹ na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MU, 6MU stanowisk archeologicznych;
5) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad ochrony krajobrazu okreœlonych § 6 ust. 2 dla strefy ekspozycji widokowej dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 3MU;
6) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie koncentracji us³ug o charakterze
lokalnym okreœlonych § 7 ust. 8 dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MU, 13MU, 14MU;
7) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie technicznej komunikacji Kt, okreœlonej § 5 ust. 18 dla czêœci terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1MU, 2MU i 3MU i 12MU;
8) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie potencjalnego ponadnormatywnego oddzia³ywania terenów komunikacji Ku, okreœlonej
§ 5 ust. 19 dla czêœci terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1MU, 2MU, 3MU i 12MU;
9) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w zasiêgu obszaru ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady na œrodowisko - zgodnie z decyzj¹ o lokalizacji autostrady A-4 w obszarze strefy III uci¹¿liwoœci (150 m od krawêdzi jezdni), okreœlonej § 5
ust. 17, dla czêœci terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MU i 12MU;
10) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie technicznej od urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej, okreœlonej § 5 ust. 20, dla
czêœci terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12MU;
11) ze wzglêdu na fakt wystêpowania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, ustala siê w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji koniecznoœæ przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych - odpowiednio do kategorii geotechnicznej gruntu oraz przestrzegania zasad okreœlonych w § 5 ust. 8 dla terenów 8MU,
9MU, 10MU, 11MU i 12MU po³o¿onych w strefie p³ytkiego wystêpowania wód gruntowych;
12) ustala siê koniecznoœæ ochrony zieleni wysokiej,
a w szczególnoœci rodzimych gatunków pojedynczych
drzew oraz drzew i krzewów ozdobnych rosn¹cych w skupiskach na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:4MU, 6MU, 7MU i 12MU;
13) ustala siê zasadê, i¿ na jednej dzia³ce w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug MU mo¿na zlokalizowaæ jeden budynek mieszkalny.
§ 10
1. Wyznacza siê tereny zabudowy us³ugowej o charakterze
komercyjnym oznaczone na rysunku planu symbolami od
1U do 4U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
obiekty us³ug administracji, oœwiaty, ³¹cznoœci, bankowoœci, kultury (archiwa), zdrowia, turystyki (hotele), obs³ugi
komunikacji (z wykluczeniem stacji paliw), handlu z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000m2 powierzchni u¿ytkowej. W terenach zabudo-
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wy us³ugowej o charakterze komercyjnym ustala siê koniecznoœæ realizacji obiektów o cechach reprezentacyjnych
i promocyjnych, zorientowanych na obs³ugê ruchu turystycznego i biznesowego. Przy realizacji obiektów zabudowy w terenach U nakazuje siê stosowanie rozwi¹zañ technicznych,
konstrukcyjnych i wykoñczeniowych o wysokich wspó³czesnych standardach.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym, w granicach dzia³ki ustala
siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej;
2) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych;
3) obiektów gospodarczych, socjalnych i gara¿y;
4) zatok autobusowych i urz¹dzeñ ochrony podró¿nych przed
warunkami atmosferycznymi;
5) obiektów magazynowych zwi¹zanych z obs³ug¹ zlokalizowanych w tych terenach obiektów us³ugowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego wymienionego w
ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego;
2) zachowanie proporcji, aby suma powierzchni zabudowy
obiektów przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 i pkt 3 nie stanowi³a wiêcej ni¿ 10% powierzchni zabudowy obiektów us³ugowych oraz suma
powierzchni przeznaczenia dopuszczalnego okreœlonego
w ust. 2 nie stanowi³a wiêcej ni¿ 15% powierzchni dzia³ki,
ustala siê, ¿e powierzchnia u¿ytkowa przeznaczenia dopuszczalnego okreœlonego w ust. 2 pkt 3 mo¿e wynosiæ
maksymalnie 150 m2.
4. W terenach zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym:
1) ustala siê mo¿liwoœæ podzia³u terenu na nowe dzia³ki budowlane oraz realizacji na nich nowej zabudowy zgodnie
z ustalonym powy¿ej przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, z warunkiem zachowania nieprzekraczalnej
linii zabudowy dla nowych budynków od ulic KDL, KDD
i KDW okreœlonej w § 7 ust. 6;
2) ustala siê, ¿e powierzchnia biologicznie czynna dzia³ki budowlanej w terenach zabudowy us³ugowej o charakterze
komercyjnym (U) nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50% powierzchni tej dzia³ki.
3) z uwagi na ekspozycjê widokow¹ w kierunku pó³nocnym
w stronê krajobrazu otwartego, w terenie oznaczonym
na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U dopuszcza siê
zabudowê do wysokoœci do 20m;
4) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U
ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania okreœlonych § 5 ust. 5 dla strefy hydrogenicznej;
5) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie technicznej komunikacji Kt, okreœlonej
§ 5 ust. 18 dla czêœci terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1U, 2U, 3U i 4U;
6) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania strefa potencjalnego ponadnormatywnego oddzia³ywania terenów komunikacji Ku okreœlonej § 5 ust.
19 dla czêœci terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U i 4U;
7) ustala siê koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania w strefie technicznej od urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, okreœlonej § 5 ust. 20, dla czêœci
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 4U;
8) ze wzglêdu na fakt wystêpowania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, ustala siê w zakresie przygoto-
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wania i realizacji inwestycji koniecznoœæ przestrzegania
obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych - odpowiednio do
kategorii geotechnicznej gruntu;
9) ustala siê koniecznoœæ ochrony zieleni wysokiej, a w szczególnoœci rodzimych gatunków pojedynczych drzew oraz
drzew i krzewów ozdobnych rosn¹cych w skupiskach na
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 3U.
§ 11
1. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej o charakterze
parkowym, oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1ZP do 13ZP stanowi¹ce przestrzenie publiczne, o podstawowym przeznaczeniu pod ogólnie dostêpn¹ zieleñ parkow¹, w której:
1) na terenach 1ZP, 4ZP oraz na po³o¿onych wzd³u¿ ulicy
lokalnej fragmentach 3ZP i 5ZP ustala siê realizacjê ci¹gów planowanej zieleni wysokiej, podkreœlaj¹cych podstawowy uk³ad komunikacji pieszej i rowerowej osiedla;
2) na terenie 2ZP dla umo¿liwienia realizacji imprez plenerowych ustala siê realizacjê:
a) urz¹dzeñ i obiektów tymczasowych typu: namiot, estrada koncertowa, weso³e miasteczko;
b) urz¹dzeñ sportowych, w tym wielofunkcyjnego boiska
oraz skate-parku.
3) na terenie 3ZP ustala siê koniecznoœæ realizacji zieleni
parkowej towarzysz¹cej i charakterystycznej dla "rynku"placu, bêd¹cego miejscem spotkañ i zabaw mieszkañców,
zagospodarowanego ze szczególn¹ dba³oœci¹, a wyposa¿onego w elementy malej architektury typu: fontanna,
pomnik, miejsce widokowe, siedziska ze stolikami, itp.
4) na terenie 5ZP obejmuj¹cym obszar o szczególnym znaczeniu przyrodniczym podlegaj¹cy ochronie stanowi¹cy
ostojê i siedlisko chronionych gatunków, ustala siê pozostawienie obecnego naturalnego u¿ytkowania, zakaz realizacji obiektów kubaturowych, ogrodzeñ, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
5) na terenach 6ZP-13ZP obejmuj¹cych tereny po³o¿one bezpoœrednio wzd³u¿ potoku Sidzinka ustala siê koniecznoœæ
realizacji ci¹gów zieleni na bazie istniej¹cych rodzimych
zasobów przyrodniczych stanowi¹cych naturaln¹ otulinê
biologiczn¹ cieku.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne, ustala siê mo¿liwoœæ realizacji:
1) ci¹gów i dojœæ pieszych, œcie¿ek rowerowych;
2) obiektów ma³ej architektury w tym ³awka, siedzisko ze
stolikami, place zabaw itp.
3) sieci, urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, za wyj¹tkiem
obszaru chronionego stanowi¹cego ostojê i siedlisko chronionych gatunków;
4) w terenach 1ZP, 2ZP, 4ZP i 5ZP zatok autobusowych i urz¹dzeñ ochrony podró¿nych przed warunkami atmosferycznymi;
5) w terenie 2ZP obiektów kubaturowych, s³u¿¹cych zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania terenu rekreacyjnego, w tym obiektów ma³ej gastronomii, handlu i us³ug
oraz sanitariatów o powierzchni zabudowy wynosz¹cej
maksimum 2% powierzchni terenu inwestycji.
3. W terenach ZP ustala siê:
1) i¿ powierzchnia biologicznie czynna wynosi minimum 80%;
2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych za wyj¹tkiem terenu 2ZP.
3) koniecznoœæ przestrzegania zasad zagospodarowania
w strefie hydrogenicznej okreœlonych § 5 ust. 5 na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2ZP,
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4) koniecznoœæ ochrony zieleni wysokiej, a w szczególnoœci rodzimych gatunków pojedynczych drzew oraz drzew
i krzewów ozdobnych rosn¹cych w skupiskach na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP
oraz 2ZP.
§ 12
1. Wyznacza siê tereny urz¹dzonej zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZPI do 14ZPI, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleñ pe³ni¹c¹ funkcjê izolacyjn¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w terenach urz¹dzonej zieleni izolacyjnej, ustala siê mo¿liwoœæ realizacji:
1) urz¹dzeñ ochrony akustycznej;
2) sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej;
3) dojœæ pieszych i œcie¿ek rowerowych;
4) w terenach 1ZPI oraz 2ZPI - zespo³ów postojowych.
3. W terenach ZPI ustala siê:
1) i¿ powierzchnia biologicznie czynna w terenach 3ZPI-14ZPI
wynosi minimum 90% a w terenach 1ZPI i 2ZPI wynosi
minimum 70%;
2) zakaz realizacji ogrodzeñ;
3) zakaz realizacji obiektów kubaturowych;
4) w przypadku nowych nasadzeñ koniecznoœæ realizowania
ich wed³ug projektu zieleni.
§ 13
1. Wyznacza siê tereny wód powierzchniowych - oznaczonych na rysunku planu symbolem WS, z podstawowym
przeznaczeniem pod wody otwarte.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ realizacji zieleni towarzysz¹cej potokowi, stanowi¹cej jego
naturaln¹ biologiczn¹ otulinê.
§ 14
1. Wyznacza siê tereny tras i urz¹dzeñ komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi, ulice, obiekty i urz¹dzenia obs³ugi komunikacji oraz obwód utrzymania autostrady z podstawowym przeznaczeniem pod place parkingowe, sk³adowe, ³adunkowe; obiekty biurowe, socjalne,
magazynowe; gara¿e z zapleczem obs³ugowo-naprawczym,
oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) teren autostrady A obejmuj¹cy Obwód utrzymania autostrady.
2) tereny dróg publicznych:
a) KDG ulica g³ówna,
b) KDZ ulica zbiorcza,
c) KDL ulice lokalne,
d) KDD ulice dojazdowe;
3) tereny dróg niepublicznych:
KDW ulice wewnêtrzne.
2. Ustala siê, i¿ obs³uga nowopowstaj¹cych terenów zabudowy odbywaæ siê mo¿e za poœrednictwem ulic zbiorczych
KDZ, lokalnych KDL oraz ulic dojazdowych KDD i wewnêtrznych KDW.
3. Przebiegi linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic przyjête w planie okreœla rysunek planu. Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce
szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych dla poszczególnych
klas ulic:
1) dla KDG - 40÷46 m w czêœci pó³nocnej, z poszerzeniem
w rejonie skrzy¿owañ z KDZ (istniej¹c¹ ul. Skotnick¹), oraz
klasy KDL, wg rysunku planu;
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2) dla KDZ - 20 m z poszerzeniami w rejonach skrzy¿owañ
z KDG i KDL, wg rysunku planu
3) dla KDL - 15 m i 12 m z poszerzeniami w rejonach skrzy¿owañ z KDG, KDZ i KDD, wg rysunku planu;
4) dla KDD - 10 m z poszerzeniami w rejonach skrzy¿owañ
z KDL, KDW i na ³ukach, wg rysunku planu;
5) dla KDW - 6 m z poszerzeniami w rejonach skrzy¿owañ
z KDZ, KDL, KDD i na ³ukach, wg rysunku planu, za wyj¹tkiem 2KDW, któr¹ ustalono w szerokoœci 12 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
4. Ustala siê zasadê pe³nej zgodnoœci parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg G, Z, L, D i W z okreœlonymi w przepisach odrêbnych.
5. Ustala siê parametry techniczne dla dróg (ulic) poszczególnych klas:
1) ulica klasy G: dwujezdniowa, czteropasowa, obligatoryjne chodniki dla pieszych, obligatoryjne ci¹gi pieszo-rowerowe b¹dŸ wydzielone œcie¿ki rowerowe. Obowi¹zuj¹ce
szerokoœci elementów przekroju poprzecznego ulicy:
a) szerokoœæ jezdni 7,00 m,
b) szerokoœæ chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni minimalna 1,50 m,
c) szerokoœæ œcie¿ki rowerowej 2,50 m,
d) szerokoœæ ci¹gu pieszo rowerowego 3,50 m;
2) ulica klasy Z: jednojezdniowa, dwupasowa; obligatoryjne obustronne b¹dŸ jednostronne chodniki dla pieszych;
w przypadkach zastosowania chodników jednostronnych
pobocza jednostronne. W przypadkach prowadzenia w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulicy trasy rowerowej - obligatoryjne ci¹gi pieszo-rowerowe, b¹dŸ wydzielone œcie¿ki rowerowe.
Obowi¹zuj¹ce szerokoœci elementów przekroju poprzecznego ulicy:
a) szerokoœæ jezdni 7, 00 m,
b) szerokoœæ chodnika oddzielonego od jezdni 1,50 m,
c) szerokoœæ chodnika przyjezdniowego 2,00 m,
d) szerokoœæ œcie¿ki rowerowej 2,50 m,
e) szerokoœæ ci¹gu pieszorowerowego 3,50 m;
3) droga i ulica klasy L: jednojezdniowa, dwupasowa,
obligatoryjne jednostronne b¹dŸ dwustronne chodniki
dla pieszych. W przypadkach prowadzenia w obrêbie
linii rozgraniczaj¹cych trasy rowerowej - nieobligatoryjne ci¹gi pieszo-rowerowe, b¹dŸ wydzielone œcie¿ki
rowerowe (mo¿liwoœæ prowadzenia trasy w ruchu ogólnym). Obowi¹zuj¹ce szerokoœci elementów przekroju
poprzecznego ulicy:
a) szerokoœæ jezdni minimum 6,00 m,
b) szerokoœæ chodnika oddzielonego od jezdni 1,50 m,
c) szerokoœæ chodnika przyjezdniowego 2,00 m,
d) szerokoœæ œcie¿ki rowerowej dwukierunkowej 2,50 m,
e) szerokoœæ ci¹gu pieszorowerowego 3,50 m;
4) ulica klasy D: jezdnia dwupasowa b¹dŸ jednopasowa;
pobocza lub nieobligatoryjne jednostronne b¹dŸ dwustronne chodniki dla pieszych. W przypadkach prowadzenia w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych trasy rowerowej nieobligatoryjne ci¹gi pieszo-rowerowe, b¹dŸ wydzielone œcie¿ki rowerowe (mo¿liwoœæ prowadzenia trasy w ruchu ogólnym).
Obowi¹zuj¹ce szerokoœci elementów przekroju poprzecznego ulicy:
a) szerokoœæ jezdni 2 - pasowej 5,00 m,
b) szerokoœæ jezdni 1-pasowej 3,50 m, z mijankami, szerokoœæ korony drogi min. 5,0m,
c) szerokoœæ chodnika przyjezdniowego 2,00 m,
d) szerokoœæ œcie¿ki rowerowej dwukierunkowej 2,00 m.
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6. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) w formie wydzielonych zatok postojowych w obrêbie linii
rozgraniczaj¹cych ulic klas L i D;
2) w formie dopuszczenia mo¿liwoœci parkowania w obrêbie jezdni ulic klasy L i D.
7. W terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A, obejmuj¹cym obwód utrzymania autostrady istnieje mo¿liwoœæ
realizacji obiektów kubaturowych o funkcjach gospodarczych, socjalnych i gara¿owych, z uwzglêdnieniem warunków okreœlonych w decyzji o lokalizacji autostrady A-4. Dla
tych obiektów forma, wysokoœæ i gabaryt zosta³y ustalone
w § 7, ust 1, pkt 2.
8. Urz¹dzeniami towarzysz¹cymi u¿ytkowaniu podstawowemu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów tras komunikacyjnych mog¹ byæ:
1) ci¹gi i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
2) zatoki autobusowe i urz¹dzenia dla ochrony pieszych przed
warunkami atmosferycznymi dla ulicy klasy G, Z i L;
3) zieleñ o charakterze izolacyjnym oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce
ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej;
4) elementy ma³ej architektury;
5) zatoki parkingowe i urz¹dzenia s³u¿¹ce obs³udze komunikacji;
6) œcie¿ki rowerowe.
Rozdzia³ IV
ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 15
Ustala siê nastêpuj¹ce generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne wyprzedzaj¹co lub
równoczeœnie z realizacj¹ inwestycji;
2) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych
i pieszo-jezdnych. Z uzasadnionych powodów technicznych
i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy infrastruktury
technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
3) szczegó³owy przebieg planowanych sieci infrastruktury
technicznej zostanie okreœlony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych inwestycji;
4) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej urz¹dzeñ i sieci ³¹cznoœci
radiowej, a tak¿e podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym terenie;
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów
okreœlono w zapisach ustaleñ ust. 3 - 9 niniejszego paragrafu oraz na Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, stanowi¹cym Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
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3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, strefy zaopatrzenia
opartej o zbiorniki "Kosocice", o rzêdnej linii ciœnieñ 290.00
m n. p. m. zredukowanej w rejonie skrzy¿owania ul. Skotnickiej z ul. Starzyñskiego do rzêdnej - 260 m n. p. m.
2) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci wodoci¹gowej rozprowadzaj¹cej ø160 mm w ul. Skotnickiej.
3) dla obs³ugi zainwestowania projektowanego w pó³nocnej czêœci obszaru powy¿ej rzêdnej 230.00 m n. p. m.
tj w enklawie 3MU, 1MN, 3MN oraz czêœciowo 2MN, planuje siê realizacjê sieci wodoci¹gowej rozprowadzaj¹cej
ø100 mm zasilanej z koñcówki ruroci¹gu ø 200 mm
w ul. Spacerowej, pracuj¹cego w strefie linii ciœnieñ o rzêdnej 290.00 m n. p. m.
4) dla pozosta³ego obszaru - planuje siê realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej ø150÷ø100mm, w uk³adzie pierœcieniowym, zasilanej w 2-ch punktach (A1 i A2) z ruroci¹gu
ø 160 mm w ul. Skotnickiej, ze strefy zredukowanego ciœnienia do rzêdnej -260.00 m n. p. m. (poni¿ej komory
redukcyjnej dla os. Sidzina).
5) wzd³u¿ sieci wodoci¹gowej, okreœla siê techniczne strefy
ochrony, obejmuj¹ce pas terenu o szerokoœci po 3,0 m
od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu - wolny od zabudowy (obiektów kubaturowych), oraz po 1,0 m - wolnym
od ma³ej architektury i zadrzewieñ, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia œcieków sanitarnych.
1) obszar objêty planem po³o¿ony jest i nadal pozostanie
poza uk³adem centralnym kanalizacji miasta Krakowa;
2) utrzymany zostanie kana³ sanitarny ø30 cm w ul. Baczyñskiego sprowadzaj¹cy œcieki sanitarne z pó³nocnej czêœci
terenu przyleg³ego do ulicy - do systemu ciœnieniowo grawitacyjnego os. Skotniki;
3) obszar opracowania po³o¿ony po po³udniowej stronie
ul. Skotnickiej do ul. Dzia³owskiego", docelowo w ca³oœci
zostanie skanalizowany w systemie rozdzielczym z grawitacyjnym sprowadzeniem œcieków sanitarnych do lokalnego systemu kanalizacji sanitarnej os. Sidzina, zakoñczonego oczyszczalni¹ œcieków "Sidzina - Podgórki";
4) g³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych z obszaru
"Skotnicka-Dzia³owskiego", bêdzie g³ówny kana³ sanitarny systemu "Sidzina"- ø40cm - biegn¹cy w ul. Wrony;
5) dla projektowanego zainwestowania planuje siê realizacjê wzd³u¿ projektowanych ci¹gów komunikacyjnych, kana³ów sanitarnych ø25÷30cm sprowadzaj¹cych œcieki
w kierunku g³ównie zachodnim, oraz po³udniowo - zachodnim z wprowadzeniem ich do istniej¹cego po po³udniowej stronie obwodnicy - kana³u sanitarnego ø40 cm
w ul. Wrony;
6) dla zabudowy projektowanej w œrodkowym pasie rejonu
ul. Dzia³owskiego tj. czêœci enklawy 6MN, 7MN, oraz enklaw 4 MN i 7MU - odbiornikiem œcieków bêd¹ kana³y sanitarne sprowadzaj¹ce œcieki w kierunku wschodnim do kana³u sanitarnego projektowanego w ul. Dzia³owskiego;
7) wzd³u¿ sieci kanalizacji sanitarnej okreœla siê techniczne
strefy ochrony:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u w którym obowi¹zuje zakaz lokalizacji
zabudowy kubaturowej;
b) pas terenu o szerokoœci po 2,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
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5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód deszczowych:
1) podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi¹
rowy otwarte i cieki przebiegaj¹ce przez obszar objêty
planem, z g³ównym odbiornikiem - potokiem Sidzinka
2) utrzymany zostaje naturalny charakter wszystkich istniej¹cych rowów i cieków stanowi¹cych na niniejszym obszarze bogat¹ sieæ hydrograficzn¹.
3) na obszarze opracowania obowi¹zuje zasada odwodnienia powierzchniowego lub za poœrednictwem kanalizacji
opadowej z wykorzystaniem istniej¹cych rowów otwartych i cieków jako odbiorników naturalnych.
4) dla powierzchni szczelnej terenów zabudowy us³ugowej,
terenów parkingów obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej wraz z urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi oczyszczanie wód zgodnie z odrêbnymi przepisami
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego na terenie objêtym planem:
1) Ÿród³em zaopatrzenia w gaz jest stacja redukcyjno-pomiarowa I0 "Zawi³a" przy ul. Zawi³ej;
2) odbiorcy zasilani bêd¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów œredniego ciœnienia;
3) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci gazowej œredniego ciœnienia:
- Dn 40 mm wzd³u¿ ul. Spacerowej i Dzia³owskiego,
4) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
5) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga budowy
rozdzielczej sieci gazowej œredniego ciœnienia:
a) ø160 PE od ul. Babiñskiego wzd³u¿ planowanej drogi
KDG,
b) w pozosta³ych terenach jako odga³êzienia od planowanego gazoci¹gu œredniego ciœnienia ø160 PE;
6) projektowana zabudowa zasilana bêdzie z sieci œredniego ciœnienia, odbiorcy o odbiorze godzinowym przekraczaj¹cym 60 Nm3/h zasilani bêd¹ z sieci œredniego ciœnienia poprzez w³asne stacje redukcyjno-pomiarowe II
stopnia, które zlokalizowane bêd¹ na dzia³kach tych odbiorców w dostosowaniu do zagospodarowania terenu,
z zachowaniem strefy zagro¿enia wybuchem oraz odleg³oœci bezpiecznych do obiektów zgodnie z przepisami
odrêbnymi;
7) dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia nale¿y
ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ
budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu;
8) szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa
pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, i budowy systemów ciep³owniczych:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu miejskiego
systemu ciep³owniczego, przez obszar planu przebiega
magistrala zachodnia o œrednicy 2 x Dn 1000 mm;
2) planuje siê przebudowê magistrali ciep³owniczej 2 x Dn
1000 mm poprzez u³o¿enie ruroci¹gów podziemnych
w systemie rur preizolowanych wzd³u¿ drogi KDG, przy
zachowaniu istniej¹cej trasy z wyj¹tkiem odcinka koliduj¹cego z planowan¹ drog¹ KDG;
3) przy ustalaniu lokalizacji planowanego ciep³oci¹gu nale¿y zachowaæ strefy ochrony wolne od zabudowy dla umo¿-
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liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej: po 8,0m dla
ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gu Dn 1000 mm od zewnêtrznego obrysu ruroci¹gu;
4) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o indywidualne Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze;
5) planuje siê zaopatrzenie w ciep³o obiektów lokalizowanych w terenach 1U - 3U z miejskiej sieci ciep³owniczej,
w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych
dopuszcza siê stosowanie w tym obszarze lokalnych Ÿróde³
ciep³a, z zastrze¿eniem pkt 6;
6) dla pod³¹czenia nowych obiektów do miejskiej sieci ciep³owniczej ustala siê realizacjê odcinków sieci rozdzielczej. Przy ustalaniu lokalizacji planowanych ciep³oci¹gów
nale¿y zachowaæ strefy ochrony wolne od zabudowy dla
umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej wynosz¹ce po 2,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów do Dn
150 mm od zewnêtrznego obrysu ruroci¹gu;
7) sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu elementów sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ
dostêpu zarz¹dcy sieci do tych elementów w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem prac eksploatacyjnych,
remontowych, modernizacyjnych lub polegaj¹cych na likwidacji awarii.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) utrzymana zostanie lokalizacja napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia 110 kV relacji:
a) GPZ Skawina - GPZ Bonarka,
b) GPZ Skawina - GPZ Bie¿anów,
c) GPZ Skawina - GPZ Kampus;
2) 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 GPZ Kampus
110/15 kV zlokalizowana przy ul. Bobrzyñskiego poza
obszarem planu;
3) utrzymuje siê lokalizacjê linii elektroenergetycznych wysokiego, œredniego i niskiego napiêcia;
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców
nast¹pi z istniej¹cej i planowanych stacji transformatorowych, istniej¹ca stacja transformatorowa SN/nn bêdzie
modernizowana w dostosowaniu do narastaj¹cego zapotrzebowania na moc elektryczn¹; lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynika z bilansu potrzeb na
dostawê mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców;
5) w terenach 3U, 7MN, 8MN wskazuje siê lokalizacjê nowych stacji transformatorowych SN/nn, dla zasilania tych
stacji planuje siê doprowadzenie kabli œredniego napiêcia 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 z dopuszczeniem stacji
umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych;
8) now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego i niskiego napiêcia nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie jako kablow¹ doziemn¹;
9) w ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie œredniego i niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ na linie kablowe doziemne;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 963

— 26489 —

10) zakaz zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych;
11) okreœla siê techniczne strefy wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych zapewniaj¹c brak przekroczenia dopuszczalnych wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonego przepisami odrêbnymi, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Skawina GPZ Bie¿anów - 14, 5 m od skrajnych przewodów z ka¿dej strony linii, ³¹cznie 41 m licz¹c po 20, 5 m od osi linii,
b) dla linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Skawina GPZ Bonarka - 14, 5 m od skrajnych przewodów z ka¿dej strony linii, ³¹cznie 36 m licz¹c po 18 m od osi linii,
c) dla linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Skawina GPZ Kampus - 14, 5 m od skrajnych przewodów z ka¿dej strony linii, ³¹cznie 36 m licz¹c po 18 m od osi linii,
d) dla linii napowietrznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 16m licz¹c po 8 m od osi linii,
e) dla linii kablowych SN i nn 0, 5 m licz¹c od skrajnego
przewodu, z dopuszczeniem innych sposobów lokalizacji
budowli uwarunkowanych wykonaniem pomiarów
sprawdzaj¹cych natê¿enia pola elektromagnetycznego.
9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych; g³ówne ci¹gi kabli
teletechnicznych - ul. Skotnicka;
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 lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji w obiektach budowlanych. Dopusz-
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cza 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 pozosta³ych ustaleñ planu;
4) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewodowej.
Rozdzia³ V
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 16
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem
planu, z wy³¹czeniem terenów bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U,
w wysokoœci 30%
2) dla terenów MU, MN w wysokoœci 20%
3/ dla pozosta³ych terenów w wysokoœci 0%.
§ 17
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
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ELEMENTY USTALEÑ PLANU

ELEMENTY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU OKREŒLONE PRZEPISAMI I DECYZJAMI ODRÊBNYMI

GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO PLANEM

STREFA TECHNICZNA T OD SIECI I URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

LINIE ROZGRANICZAJ¥CETERENY
O RÓ¯NYM SPOSOBIE PRZEZNACZENIA

GRANICA BIELAÑSKO-TYNIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

GRANICA OTULINY PARKU KRAJOBRAZOWEGO

LEGENDA

ZASIÊG OBSZARU PONADNORMATYWNEGO ODDZIA£YWANIA

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I US£UG

AUTOSTRADY NA ŒRODOWISKO

TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ
O CHARAKTERZE KOMERCYJNYM

AUTOSTRADY NA ŒRODOWISKO

TERENY URZ¥DZONEJ ZIELENI IZOLACYJNEJ
TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ
O CHARAKTERZE PARKOWYM
TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
TERENY AUTOSTRADY
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI ZBIORCZE

STREFA III UCI¥¯LIWOŒCI

ZASIÊG OBSZARU PONADNORMATYWNEGO ODDZIA£YWANIA
STREFA II UCI¥¯LIWOŒCI

STREFA NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO OBEJMUJ¥CA OBSZAR STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH WRAZ Z TERENAMI WYZNACZONYMI ZASIÊGIEM POJAWIENIA SIÊ ZABYTKÓW WRAZ
ZE ŒLADAMI OSADNICTWA

NUMER EWIDENCYJNY STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO
ZASIÊG STREFY NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO
ELEMENTY INFORMACYJNE OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU - NIE STANOWI¥CE USTALEÑ
PLANU

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI G£ÓWNE
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI LOKALNE

PUNKTY WIDOKOWE

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI DOJAZDOWE
TERENY DRÓG WEWNÊTRZNYCH
ŒCIE¯KI ROWEROWE
CI¥GI PIESZE

CI¥GI WIDOKOWE
OSIE PROPONOWANYCH PRZEBIEGÓW
JEZDNI DROGI KDG
PROPONOWANE JEZDNIE DROGI KDG
GRANICE DZIA£EK EWIDENCYJNYCH

CI¥GI PLANOWANEJ ZIELENI WYSOKIEJ

OKRESOWE CIEKI WODNE

LINIE I STREFY REGULACYJNE

ISTNIEJ¥CA ZIELEÑ WYSOKA
DO UTRZYMANIA

OBOWI¥ZUJ¥CA LINIA ZABUDOWY
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

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

STREFA EKSPOZYCJI WIDOKOWEJ
STREFA EKSPOZYCJI
Z CI¥GÓW KOMUNIKACYJNYCH
STREFA KONCENTRACJI US£UG
O CHARAKTERZE LOKALNYM
STREFA HYDROGENICZNA
OBSZAR CHRONIONY STANOWI¥CY OSTOJÊ
I SIEDLISKO CHRONIONYCH GATUNKÓW
STREFA P£YTKIEGO WYSTÊPOWANIA
WÓD GRUNTOWYCH
STREFA Ku POTENCJALNEGO, PONADNORMATYWNEGO ODDZIA£YWANIA TERENÓW KOMUNIKACJI
STREFA TECHNICZNA KOMUNIKACJI Kt
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
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LEGENDA
ELEMENTY USTALEÑ PLANU
GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJ¥CETERENY
O RÓ¯NYM SPOSOBIE PRZEZNACZENIA
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I US£UG
TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ
O CHARAKTERZE KOMERCYJNYM
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ZASADY UZBROJENIA TERENU
ELEKTROENERGETYKA
ISTNIEJ¥CA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA 110 kV
ISTNIEJ¥CA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA 15 kV
ISTNIEJ¥CA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA 15 kV
ISTNIEJ¥CA STACJA TRANSFORMATOROWA
PLANOWANA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA
KABLOWA 15 kV
PLANOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA
SN/nn

TERENY URZ¥DZONEJ ZIELENI IZOLACYJNEJ
TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ
O CHARAKTERZE PARKOWYM

GAZOWNICTWO
ISTNIEJ¥CY GAZOCI¥G ŒREDNIEGO CIŒNIENIA

TERENY AUTOSTRADY
PLANOWANY GAZOCI¥G ŒREDNIEGO CIŒNIENIA
TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI ZBIORCZE

CIEP£OWNICTWO

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI G£ÓWNE

ISTNIEJ¥CA SIEÆ CIEPLNA MAGISTRALNA DO LIKWIDACJI

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI LOKALNE

PLANOWANA SIEÆ CIEPLNA MAGISTRALNA
WARIANT 1 I 2

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH
- DROGI DOJAZDOWE

TELETECHNIKA

TERENY DRÓG WEWNÊTRZNYCH
ELEMENTY OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU OKREŒLONE PRZEPISAMI I DECYZJAMI
ODRÊBNYMI
STREFA TECHNICZNA T OD SIECI I URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ELEMENTY INFORMACYJNE OZNACZONE
NA RYSUNKU PLANU NIE STANOWI¥CE USTALEÑ PLANU
OSIE PROPONOWANYCH PRZEBIEGÓW
JEZDNI DROGI KDG
PROPONOWANE JEZDNIE DROGI KDG
OKRESOWE CIEKI WODNE
GRANICE DZIA£EK EWIDENCYJNYCH

ISTNIEJ¥CY KABEL TELETECHNICZNY
GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA
ISTNIEJ¥CA SIEÆ WODOCI¥GOWA
PROJEKTOWANA SIEÆ WODOCI¥GOWA PODWY¯SZONEJ STREFY CIŒNIEÑ (290 m n.p.m.)
PROJEKTOWANA SIEÆ WODOCI¥GOWA PO REDUKCJI CIŒNIENIA
PUNKT W£¥CZENIA SIECI WODOCI¥GOWEJ
ISTNIEJ¥CA KANALIZACJA SANITARNA
ISTNIEJ¥CY ROROCI¥GT£OCZNY
ISTNIEJ¥CA POMPOWNIA ŒCIEKÓW
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
KIERUNEK SPROWADZENIA ŒCIEKÓW
PROJEKTOWANE KANA£Y DESZCZOWE
ZGODNIE ZE "STUDIUM PROGRAMOWYM ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH NA OBSZARACH PERYFERYJNYCH MIASTA KRAKOWA - STUDIUM DLA OSIEDLA SIDZINA" OPRACOWANE PRZEZ "EKO-PBH" Sp. z o. o.
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVI/326/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 2007 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU W REJONIE ULIC
SKOTNICKA - DZIA£OWSKIEGO
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skotnicka - Dzia³owskiego zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 17 listopada 2006 r. do 15 grudnia 2006 r. W wyznaczonym terminie
wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 29
grudnia 2006 r. wp³ynê³o 19 uwag.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
– "projekcie planu", nale¿y przez to rozumieæ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulic Skotnicka-Dzia³owskiego
– "Ustawie", nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 póŸn. zm. ).
– "Studium", nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 106/2007
z dnia 18 stycznia 2007 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce ze
sposobu uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i nieuwzglêdnionych
czêœciowo przez Prezydenta Miasta Krakowa w w/w Zarz¹dzeniu, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy
sposób ich rozpatrzenia.
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki Nr 168 obr. 82 Podgórze, która w projekcie
planu zawiera siê w terenach zabudowy mieszkaniowej
i us³ug (MU) oraz w terenach dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD)
[.....]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) Przesuniêcia projektowanej drogi 2KDD w taki sposób,
by nie przebiega³a przez dzia³kê Nr 168.
2) Prze³o¿enia kabla energetycznego doprowadzaj¹cego
energiê elektryczn¹ do budynku mieszkalnego przy
ul. Dzia³owskiego 37 (dz. Nr 168) - kabel jest w ziemi
i przechodzi przez dzia³kê Nr 135, gdzie projektowana
jest droga dojazdowa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Projektowana droga 2KDD jest jednym z elementów
podstawowego uk³adu komunikacyjnego, zapewniaj¹cego dostêpnoœæ wyznaczonych w planie terenów
budowlanych. Poprowadzona zosta³a racjonalnie tak,
by minimalizowaæ zajmowanie terenów nieruchomoœci usytuowanych po obu jej stronach. Uwzglêdnienie uwagi naruszy³oby tê zasadê. W przypadku dzia³ki Nr 168 powierzchnia zajêtego pod drogê terenu
jest niewielka i wynosi tylko ok. 0,004 ha.
* 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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Ad 2. Plan okreœla zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Ustala równie¿ zasady przebiegu sieci stanowi¹cych
podstawowy uk³ad zaopatrzenia terenów i nie reguluje szczegó³owego przebiegu istniej¹cych i projektowanych przy³¹czy do budynków. Plan nie ogranicza mo¿liwoœci "prze³o¿enia" istniej¹cych odcinków i przy³¹czy sieci uzbrojenia.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki Nr 413 obr. 71 Podgórze, która w projekcie
planu zawiera siê w terenach przeznaczonych pod drogi
publiczne klasy lokalnej (KDL) oraz w terenach zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym (ZP).
[.....]*
wniós³ uwagê, w której:
1) Nie wyra¿a zgody na przekszta³cenie dzia³ki na tereny
zielone.
2) Wnosi o przekszta³cenie dzia³ki na budowlan¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dla prawid³owego funkcjonowania osiedla, w tym zabudowy mieszkaniowej i zabezpieczenia potrzeb jego mieszkañców konieczne jest zarezerwowanie terenu zieleni urz¹dzonej, dostêpnej publicznie, z mo¿liwoœci¹ realizacji urz¹dzeñ sportu i rekreacji. Teren ten winien byæ lokalizowany
w centralnej czêœci osiedla i posiadaæ dobr¹ dostêpnoœæ
komunikacyjn¹. Wyznaczony w projekcie planu teren zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym, oznaczony na
rysunku planu symbolem 2ZP, posiada optymaln¹ lokalizacjê.Teren 2ZP jest jednym z istotnych, uzasadnionych funkcjonalnie i lokalizacyjnie rozwi¹zañ planu. Stanowi przestrzeñ publiczn¹, umiejscowion¹ w centralnej czêœci osiedla, na obszarze której dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
i obiektów tymczasowych, zwi¹zanych z jego wykorzystaniem. Uzupe³niono zapis o mo¿liwoœæ dopuszczenia lokalizacji urz¹dzeñ sportu i rekreacji obejmuj¹cych np. wielofunkcyjne boiska sportowe, "skate-park", oraz niewielkich
obiektów, s³u¿¹cych zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania terenu rekreacyjnego. Dzia³ka bêdzie zatem mog³a byæ wykorzystana pod zainwestowanie, z dopuszczeniem zabudowy o okreœlonej funkcji. Jednym z aktów prawnych stanowi¹cych o warunkach sposobu wykonywania
prawa w³asnoœci jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która okreœla mo¿liwoœæ i warunki wystêpowania z roszczeniami odszkodowawczymi.
3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki Nr 414 obr. 71 Podgórze, która w projekcie
planu zawiera siê w terenach przeznaczonych pod drogi
publiczne klasy lokalnej (KDL) oraz w terenach zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym (ZP).
[.....]*
wniós³ uwagê, w której:
1) Nie wyra¿a zgody na przekszta³cenie dzia³ki na tereny
zielone.
2) Wnosi o przekszta³cenie dzia³ki na budowlan¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dla prawid³owego funkcjonowania osiedla, w tym zabudowy mieszkaniowej i zabezpieczenia potrzeb jego mieszkañców konieczne jest zarezerwowanie terenu zieleni urz¹dzonej, dostêpnej publicznie, z mo¿liwoœci¹ realizacji urz¹dzeñ sportu i rekreacji. Teren ten winien byæ zlokalizowany
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w centralnej czêœci osiedla i posiadaæ dobr¹ dostêpnoœæ
komunikacyjn¹. Wyznaczony w projekcie planu teren zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym, oznaczony na
rysunku planu symbolem 2ZP, posiada optymaln¹ lokalizacjê.Teren 2ZP jest jednym z istotnych, uzasadnionych funkcjonalnie i lokalizacyjnie rozwi¹zañ planu. Stanowi przestrzeñ publiczn¹, umiejscowion¹ w centralnej czêœci osiedla, na obszarze której dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
i obiektów tymczasowych, zwi¹zanych z jego wykorzystaniem. Uzupe³niono zapis o mo¿liwoœæ dopuszczenia lokalizacji urz¹dzeñ sportu i rekreacji obejmuj¹cych np. wielofunkcyjne boiska sportowe, "skate-park", oraz niewielkich
obiektów, s³u¿¹cych zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania terenu rekreacyjnego. Dzia³ka bêdzie zatem mog³a byæ wykorzystana pod zainwestowanie, z dopuszczeniem zabudowy o okreœlonej funkcji. Jednym z aktów prawnych stanowi¹cych o warunkach sposobu wykonywania
prawa w³asnoœci jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która okreœla mo¿liwoœæ i warunki wystêpowania z roszczeniami odszkodowawczymi.
4. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ki Nr 130 obr. 82 Podgórze, która w projekcie
planu zawiera siê w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug
(MU) oraz w terenach przeznaczonych pod drogi publiczne
klasy zbiorczej (KDZ) oraz pod drogi wewnêtrzne (KDW).
[.....]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1) Skorygowania przebiegu drogi 5KDW tak, by ka¿dy z w³aœcicieli dzia³ek przylegaj¹cych oddawa³ zbli¿on¹ powierzchniê.
2) Usuniêcia z planu nitki gazoci¹gu przebiegaj¹cej w poprzek dzia³ki.
3) Weryfikacji zieleni pozostawionej do utrzymania.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 1)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 1).
Wyjaœnienie:
Projektowana droga 5KDW jest jednym z elementów uk³adu komunikacyjnego zapewniaj¹cego dostêpnoœæ wyznaczonych w planie terenów budowlanych. Poprowadzona
zosta³a racjonalnie tak, by minimalizowaæ zajmowanie terenów nieruchomoœci usytuowanych po obu jej stronach.
5. Uwaga Nr 5
dotyczy dzia³ki Nr 189 obr. 72 Podgórze, która w projekcie
planu zawiera siê w terenach zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym (U), urz¹dzonej zieleni izolacyjnej
(ZPI) oraz dróg wewnêtrznych (KDW).
[.....]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1) Mo¿liwie jak najmniejszego zagospodarowania dzia³ki
zieleni¹ izolacyjn¹ wysok¹.
2) Zapisu o mo¿liwoœci realizacji miejsc parkingowych w terenie urz¹dzonej zieleni izolacyjnej.
3) Mo¿liwoœci wykorzystania terenu wzd³u¿ autostrady, oddzielonego ekranami akustycznymi w odleg³oœci 40 m
i lokalizacji na tym terenie obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2.
Prezydent Miasta Krakowa:
– czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu
1) i 2),
– nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 3)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 3) oraz czêœciowo w zakresie punktu 1) i 2).
Wyjaœnienie:
Ad 1, 2. Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez
rozszerzenie zapisu dotycz¹cego przeznaczenia

Poz. 6711

dopuszczalnego w terenach ZPI, jednak z zapewnieniem wysokiego wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej.
Ad 3. Projekt planu opracowano przy uwzglêdnieniu
wszystkich uwarunkowañ wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem, w tym w szczególnoœci ustaleñ Studium. Dopuszczenie mo¿liwoœci zabudowy
w terenie, którego dotyczy uwaga jest niezgodne
z ustaleniami Studium, które wzd³u¿ autostrady A4
nie przewiduje terenów do zainwestowania i zabudowy.
6. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ek Nr 365, 366 obr. 71 Podgórze, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug (MU), oraz dróg publicznych, dojazdowych
(KDD)
Rada Dzielnicy VIII Dêbniki
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) Przeznaczenia dzia³ek Nr 365 oraz 366 obrêb 71 - Podgórze na cele sportowo rekreacyjne (pod zabudowê
wielofunkcyjnego, ogólnie dostêpnego boiska oraz skate-parku).
2) Umo¿liwienia na terenie zielonym 2ZP realizacji ogródka jordanowskiego.
3) Umo¿liwienia na terenach zieleni 2ZP realizacji do 3 niewielkich (do 30m2) obiektów kubaturowych, s³u¿¹cych
zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania terenu rekreacyjnego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 1)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 1).
Wyjaœnienie:
Ad 1. Projekt planu opracowano przy uwzglêdnieniu
wszystkich uwarunkowañ wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem. Dzia³ki, których dotyczy uwaga, bêd¹ce w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Kraków,
zawieraj¹ siê w kompleksie terenów zabudowy
mieszkaniowej i us³ug 3MU, przylegaj¹ do projektowanej drogi g³ównej 1KDG. Z tego wzglêdu usytuowanie boiska w tym obszarze by³oby niekorzystne. Natomiast boisko mo¿e byæ zlokalizowane na terenie zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym 2ZP. Dla terenu 2ZP uzupe³niono zapis o dopuszczeniu lokalizacji urz¹dzeñ sportu i rekreacji
obejmuj¹cych np. wielofunkcyjne boiska sportowe, "skate-park" oraz niewielkich obiektów, s³u¿¹cych zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania tego terenu.
7. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ek Nr 194, 19 obr. 72 Podgórze, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym (U), terenach dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ) oraz dróg wewnêtrznych (KDW).
[.....]*
wnios³y uwagê, która dotyczy³a:
1) Braku zgody na zlokalizowanie na terenie przedmiotowych dzia³ek elementów komunikacji, sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury oraz stref uci¹¿liwoœci komunikacyjnych.
2) Roszczeñ odszkodowawczych podyktowanych brakiem
mo¿liwoœci realizacji planów w³aœcicieli wzglêdem przedmiotowych dzia³ek.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Projekt planu opracowano przy uwzglêdnieniu wszystkich
uwarunkowañ wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem. Przyjête w planie rozwi¹zania, w miejsce terenów
rolnych wprowadzaj¹ tereny budowlane, dla których konieczne jest okreœlenie rozwi¹zañ w zakresie obs³ugi komunikacyjnej oraz zasad rozwoju sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Obejmuj¹ce przedmiotow¹ dzia³kê strefy zwi¹zane z elementami systemu komunikacyjnego: strefa techniczna komunikacji "Kt" oraz strefa potencjalnego ponadnormatywnego oddzia³ywania terenów komunikacji "Ku", czêœciowo
ograniczaj¹ mo¿liwoœæ zagospodarowania dzia³ki. Wprawdzie przewa¿aj¹ca czêœæ terenu, którego dotyczy uwaga
znajduje siê w strefie potencjalnego ponadnormatywnego oddzia³ywania terenów komunikacji "Ku", to jednak zapis w § 5 ust. 19 pkt 2 dotycz¹cy tej strefy nie powoduje
zakazu realizacji obiektów kubaturowych, a jedynie informuje o mo¿liwoœci wystêpowania ewentualnych uci¹¿liwoœci. W przypadku wyst¹pienia przekroczeñ obowi¹zuj¹cych standardów emisji, dla lokalizacji w tej strefie budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, ustala obowi¹zek realizacji zabezpieczeñ, umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie
w otoczeniu budynków wartoœci dopuszczalnych emisji
okreœlonych w przepisach odrêbnych. Nie jest to zatem teren wy³¹czony z mo¿liwoœci zainwestowania. Z roszczeniami odszkodowawczymi mo¿na wystêpowaæ -po uchwaleniu planu - wg przepisów art. 36 Ustawy.
8. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki Nr 415 obr. 71 Podgórze, która w projekcie
planu zawiera siê w terenach zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym (ZP), terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN) oraz terenach dróg publicznych klasy
dojazdowej (KDD).
[.....]*
wnios³y uwagê, w której:
1) Nie wyra¿aj¹ zgody na podzia³ dzia³ki na dwie czêœci
poprzez wprowadzenie drogi wewnêtrznej KDW.
2) Nie akceptuj¹ lokalizacji terenu zieleni o charakterze parkowym w zachodniej czêœci dzia³ki; uwzglêdniaj¹c zasadê ochrony przyrody i wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej wnosz¹ o umiejscowienie terenów zielonych
wzd³u¿ drogi g³ównej w pasie przydrogowym
3) Wnioskuj¹ o zmianê przeznaczenia na zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
Prezydent Miasta Krakowa:
– czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu
1) i 3),
– nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 2)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 2) oraz czêœciowo nieuwzglêdniona w zakresie punktu 1) i 3).
Wyjaœnienie:
Ad 1, 3. Uwaga czêœciowo nie zosta³a uwzglêdniona w zakresie zniesienia podzia³u dzia³ki i przeznaczenia jej
pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugow¹. Dokonano zmiany przeznaczenia jedynie jej wschodniej czêœci z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren zabudowy mieszkaniowej i us³ug, pozostawiaj¹c zachodni¹ czêœæ w terenach zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym. Zgodnie z oczekiwaniami zlikwidowany zosta³ odcinek drogi 1KDD,
przebiegaj¹cy przez przedmiotow¹ dzia³kê a jego
teren w³¹czony w tereny zabudowy mieszkaniowej
i us³ug.
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Ad 2. Dla prawid³owego funkcjonowania osiedla zabudowy mieszkaniowej i zabezpieczenia potrzeb jego
mieszkañców konieczne jest zarezerwowanie terenu zieleni urz¹dzonej z mo¿liwoœci¹ realizacji urz¹dzeñ sportu i rekreacji. Teren ten winien byæ zlokalizowany w centralnej czêœci osiedla i posiadaæ dobr¹
dostêpnoœæ komunikacyjn¹. Wyznaczony w projekcie planu teren zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZP
posiada optymaln¹ lokalizacjê w obszarze osiedla.
Rezygnacja z takiego przeznaczenia zachodniej czêœci dzia³ki Nr 415 oznacza³aby ograniczenie niezbêdnej wielkoœci terenów zieleni urz¹dzonej, oznaczonych symbolem 2ZP.
9. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ek Nr 171, 172 obr. 72 Podgórze (z uwzglêdnieniem dokonanego podzia³u dzia³ki Nr 171 na dzia³ki
171/1 i 171/8), które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug (MU), terenach
dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) oraz klasy dojazdowej (KDD).
[.....]*
wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1) Zmniejszenia szerokoœci drogi 2KDL do maksymalnej
12 m w liniach rozgraniczaj¹cych
2) Dopuszczenia w terenach 4MU na dzia³kach 171 i 172,
maksymalnej wysokoœci obiektów do 12 m, licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budynku, do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu.
3) Zwiêkszenia wskaŸnika powierzchni zabudowy w terenach 4MU do 25%.
4) Ustalenia w terenach 4MU jako przeznaczenie dopuszczalne mo¿liwoœci zabudowy us³ugowo mieszkaniowej
o charakterze komercyjnym np. pensjonat.
5) Ustalenia - do dnia uchwalenia planu -wysokoœci rzêdnej drogi 2KDL, po jej wykonaniu, co umo¿liwi odniesienie siê do wysokoœci fundamentów.
6) Zminimalizowania zajêcia terenu pod drogi 2KDL i 3 KDD
z dzia³ek 171/6, 171/8, 172 (s¹ one ju¿ wydzielone i po
rozbudowie drogi zostan¹ znacznie pomniejszone).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 5)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 5).
Wyjaœnienie:
Plan ustala przeznaczenie terenu, nie rozstrzyga jednak
o szczegó³owych rozwi¹zaniach technicznych, w tym o rzêdnej jezdni i innych elementów dróg. Dopiero rozwi¹zania
realizacyjne (projektu budowlanego) pozwol¹ na okreœlenie szczegó³owych parametrów i warunków.
10. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ki Nr 170 obr. 82 Podgórze, która w projekcie
planu zawiera siê w terenach zabudowy mieszkaniowej
i us³ug (MU) oraz dróg publicznych klasy lokalnej (KDL)
[.....]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a zmiany maksymalnej wysokoœci obiektów na 15m w obszarze 12MU.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³
uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona w ca³oœci poniewa¿ maksymalna wysokoœæ obiektów, wynikaj¹ca z ustaleñ Studium, z którym projekt planu powinien byæ zgodny, jest
mniejsza ni¿ oczekiwana i wynosi 13 m.
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zwiêkszenie maksymalnej wysokoœci obiektów z 10 do 13 m.
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11. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki Nr 133/1 obr. 82 Podgórze, która w projekcie planu zawiera siê w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug (MU)
[.....]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a zmiany maksymalnej wysokoœci obiektów na15 m w obszarze 7MU.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³
uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona w ca³oœci poniewa¿ maksymalna wysokoœæ obiektów, wynikaj¹ca z ustaleñ Studium, z którym projekt planu powinien byæ zgodny, jest
mniejsza ni¿ oczekiwana i wynosi 13 m.
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zwiêkszenie maksymalnej wysokoœci obiektów z 10 do 13 m.
12. Uwaga Nr 12
dotyczy dzia³ki Nr 133/2 obr. 82 Podgórze, która w projekcie planu zawiera siê w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug (MU) oraz dróg publicznych klasy lokalnej (KDL)
[.....]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a zmiany maksymalnej wysokoœci obiektów na15 m w obszarze 7MU.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³
uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona w ca³oœci poniewa¿ maksymalna wysokoœæ obiektów, wynikaj¹ca z ustaleñ Studium, z którym projekt planu powinien byæ zgodny, jest
mniejsza ni¿ oczekiwana i wynosi 13 m.
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zwiêkszenie maksymalnej wysokoœci obiektów z 10 do 13 m.
13. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki Nr 128 obr. 82 Podgórze, która w projekcie
planu zawiera siê w terenach zabudowy mieszkaniowej
i us³ug (MU).
[.....]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a zmiany maksymalnej wysokoœci obiektów na15 m w obszarze 7MU.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³
uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie zosta³a uwzglêdniona w ca³oœci poniewa¿ maksymalna wysokoœæ obiektów, wynikaj¹ca z ustaleñ Studium, z którym projekt planu powinien byæ zgodny, jest
mniejsza ni¿ oczekiwana i wynosi 13 m.
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez zwiêkszenie maksymalnej wysokoœci obiektów z 10 do 13 m.
14. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ki Nr 146 obr. 72 Podgórze, która w projekcie
planu zawiera siê w terenach urz¹dzonej zieleni izolacyjnej
(ZPI) oraz w terenach autostrady (A)
[.....]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) Umo¿liwienia zlokalizowania na dzia³ce (oraz innych dzia³kach w tym pasie) np. stacji benzynowej, warsztatów
mechanicznych, stacji TRAFO, barów szybkiej obs³ugi,
które w najbli¿szym s¹siedztwie autostrady wydaj¹ siê
potrzebne.
2) Zasadnoœci pasa zieleni izolacyjnej na odcinku miêdzy
autostrad¹ A4 i ul. Skotnick¹, gdzie autostrada jest izolowana od drogi KDZ.
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3) W¹tpliwoœci dotycz¹cej ponoszenia kosztów ochrony terenów przeznaczonych pod budownictwo komercyjne
i mieszkaniowe.
4) Propozycji podniesienia o kilka procent podatku od ró¿nicy pomiêdzy aktualn¹ cen¹ gruntu a cen¹ rynkow¹
i wyp³acenia z tego odszkodowania w³aœcicielom dzia³ek po³o¿onych w terenach zieleni izolacyjnej i w II strefie uci¹¿liwoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w ca³oœci.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1, 2. Projekt planu opracowano przy uwzglêdnieniu
wszystkich uwarunkowañ wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem, w tym w szczególnoœci ustaleñ
Studium.
Dopuszczenie mo¿liwoœci zabudowy w terenie, którego dotyczy uwaga jest niezgodne z ustaleniami
Studium, które wzd³u¿ autostrady A4 nie przewiduje terenów do zainwestowania i zabudowy. W § 12
ust. 2 pkt 2 okreœlona jest mo¿liwoœæ lokalizacji w terenach ZPI sieci urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej.
Ponadto dla terenów 1ZPI i 2 ZPI zosta³o wprowadzone rozszerzenie zapisu dotycz¹cego przeznaczenia dopuszczalnego, jednak z utrzymaniem wysokiego wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej.
Ad 3, 4. Jednym z aktów prawnych stanowi¹cych o warunkach sposobu wykonywania prawa w³asnoœci jest
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która okreœla mo¿liwoœæ i warunki wystêpowania z roszczeniami odszkodowawczymi zwi¹zanymi z uchwaleniem planu (art. 36 Ustawy). Z roszczeniami tymi mo¿na wystêpowaæ po uchwaleniu
planu.
Ustalenia dotycz¹ce wysokoœci podatku od nieruchomoœci nie s¹ ustaleniami planu i wynikaj¹ z przepisów odrêbnych.
15. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ek Nr 153, 160/1, 159/1, 180, 161/1, 152/1,
152/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 157/4, 157/5, 158/4,
158/5, 154/1, 154/22, 166/1, 165/1, 167/1, 170, 179, 162/1,
164/1, 163/1, 168/1, 198, 145, 142/5, 141/5, 141/4, 142/4,
229, 144/2, 141/6, 142/6, 140/5, 140/6, 200, 159/2, 160/2,
161/2, 162/2, 163/2, 164/2, 166/2, 167/2, 168/2 -obr. 72
Podgórze, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym (U),
terenach autostrady (A), urz¹dzonej zieleni izolacyjnej (ZPI),
terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug (MU) oraz dróg
publicznych klasy g³ównej (KDG), klasy zbiorczej (KDZ), klasy lokalnej (KDL), klasy dojazdowej (KDD) oraz dróg wewnêtrznych (KDW).
[.....]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) Stref ekspozycji widokowej i zakazu realizacji w nich ogrodzeñ wy¿szych ni¿ 1,2m oraz ogrodzeñ pe³nych (§ 6 pkt.
2ust. 2), z sugesti¹ zapisu dopuszczaj¹cego mo¿liwoœæ
realizacji ogrodzeñ do wysokoœci 2,2m.
2) Obni¿enia wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
w terenach o charakterze komercyjnym z 70% do 20%
i obni¿enia stawki procentowej op³aty z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci dla strefy U do 10%.
3) Wprowadzenia zapisu dotycz¹cego mo¿liwoœci budowy obiektów logistycznych, magazynowych oraz stacji
paliw.
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4) Usuniêcia zapisu z § 10 pkt 4 dotycz¹cego "zabudowy
rozproszonej".
5) Odst¹pienia od koniecznoœci ochrony zieleni istniej¹cej
i dopuszczenie wycinki zieleni wysokiej koliduj¹cej z zabudow¹ oraz weryfikacji lokalizacji zieleni wysokiej w terenie.
6) Zmiany konfiguracji strefy 1A, tak by zlokalizowana zosta³a wzd³u¿ autostrady z uwzglêdnieniem podzia³ów
w³asnoœciowych dzia³ek (strefy oddzia³ywania) i ukszta³towania terenu oraz wprowadzenia mo¿liwoœci skanalizowania istniej¹cych cieków wodnych.
7) Dopuszczenia mo¿liwoœci zabudowy w strefie powi¹zañ
przyrodniczych wzd³u¿ autostrady lub likwidacjê tej strefy.
Prezydent Miasta Krakowa:
nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów 1), 2), 6), 7)
czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 3)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktów 1), 6), 7) oraz czêœciowo w zakresie punktu 3). W zakresie punktu 2) uwaga zostaje czêœciowo uwzglêdniona w zwi¹zku z przyjêciem przez Radê Miasta Krakowa
poprawki dotycz¹cej zapisów § 10 ust. 4 pkt 2 uchwa³y.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Przedmiotowe dzia³ki nie znajduj¹ siê w strefie ekspozycji widokowej, dla której obowi¹zuje zapis dotycz¹cy ograniczenia wysokoœci ogrodzeñ do 1, 2
m. W zwi¹zku z tym uwaga jest bezzasadna, gdy¿ na
terenie, którego dotyczy uwaga plan ustala maksymaln¹ wysokoœæ ogrodzenia w terenach budowlanych do 1, 8 m (§ 7, ust. 1 pkt 4 projektu uchwa³y).
Ad 2. Projekt planu opracowano przy uwzglêdnieniu
wszystkich uwarunkowañ wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem, w tym w szczególnoœci ustaleñ
Studium, które na przedmiotowych terenach wyznacza strefê kszta³towania systemu przyrodniczego,
dla której obowi¹zuje koniecznoœæ zachowania 70%
powierzchni biologicznie czynnej. W wyniku przyjêcia poprawki dotycz¹cej zmiany wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej w terenach "U" z 70%
na 50% uwaga w tym zakresie zosta³a czêœciowo
uwzglêdniona.
Zgodnie z Ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan musi ustalaæ stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci a jej wysokoœæ ustalono racjonalnie - w zale¿noœci od sposobu przeznaczenia terenu.Tereny urz¹dzonej zieleni izolacyjnej ZPI mog¹ byæ przeznaczone do wykupu jako tereny zagospodarowania otoczenia autostrady. Jednym z aktów prawnych stanowi¹cych o warunkach sposobu wykonywania prawa w³asnoœci jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która okreœla mo¿liwoœæ
i warunki wystêpowania z roszczeniami odszkodowawczymi.
Ad 3. Uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona w zakresie dopuszczenia lokalizacji obiektów magazynowo - sk³adowych oraz logistycznych - na wszystkich dzia³kach wymienionych w uwadze. Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi dotyczy tylko dzia³ek po³o¿onych w terenach zabudowy us³ugowej U - wy³¹cznie w zakresie lokalizacji obiektów magazynowych zwi¹zanych z obs³ug¹ obiektów us³ugowych przewidzianych na tych terenach. Plan ustala zakaz lokalizacji
stacji paliw min. ze wzglêdu na z³o¿one warunki
gruntowo - wodne.
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Ad 6. Brak mo¿liwoœci korekty projektu planu w tym zakresie, gdy¿ warunkiem uzgodnienia projektu planu
przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad by³o respektowanie decyzji Wojewody Ma³opolskiego Nr 3/98 z dnia 29. 12. 1998 znak RP. II. 7331/
03/98 oraz decyzji Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast z dnia 03. 08. 1999 r. znak GP-1/A4/
27/EM-AS/98/85 - w zakresie rezerwowania projektowanego obwodu utrzymania autostrady "OUA",
okreœlonego na rysunku projektu planu symbolami
1A, 2A, 3A.
Ad 7. Dopuszczenie mo¿liwoœci zabudowy w terenie, którego dotyczy uwaga jest niezgodne z ustaleniami
Studium, które wzd³u¿ autostrady A4 nie przewiduje terenów do zainwestowania i zabudowy. Opracowanie ekofizjograficzne jest odrêbnym opracowaniem i stanowi materia³ wyjœciowy do opracowania
planu. Strefy powi¹zañ przyrodniczych, które zosta³y okreœlone w opracowaniu ekofizjograficznym nie
wymagaj¹ powtórzenia w projekcie planu.
16. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ek Nr 153, 160/1, 159/1, 180, 161/1, 152/1,
152/2, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 157/4, 157/5, 158/4,
158/5, 154/1, 154/22, 166/1, 165/1, 167/1, 170, 179, 162/1,
164/1, 163/1, 168/1, 198, 145, 142/5, 141/5, 141/4, 142/4,
229, 144/2, 141/6, 142/6, 140/5, 140/6, 200, 159/2, 160/2,
161/2, 162/2, 163/2, 164/2, 166/2, 167/2, 168/2 -obr. 72
Podgórze, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach zabudowy us³ugowej o charakterze komercyjnym (U),
terenach autostrady (A), urz¹dzonej zieleni izolacyjnej (ZPI),
terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug (MU) oraz dróg
publicznych klasy g³ównej (KDG), klasy zbiorczej (KDZ), klasy lokalnej (KDL), klasy dojazdowej (KDD) oraz dróg wewnêtrznych (KDW).
[.....]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) Stref ekspozycji widokowej i zakazu realizacji w nich ogrodzeñ wy¿szych ni¿ 1, 2 m oraz ogrodzeñ pe³nych (§ 6 pkt.
2 ust. 2), z sugesti¹ zapisu dopuszczaj¹cego mo¿liwoœæ
realizacji ogrodzeñ do wysokoœci 2, 2 m.
2) Obni¿enia wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
w terenach o charakterze komercyjnym z 70% do 20%
i obni¿enia stawki procentowej op³aty z tytu³u wzrostu
wartoœci nieruchomoœci dla strefy U do 10%.
3) Wprowadzenia zapisu dotycz¹cego mo¿liwoœci budowy obiektów logistycznych, magazynowych oraz stacji
paliw.
4) Usuniêcia zapisu z § 10 pkt 4 dotycz¹cego "zabudowy
rozproszonej".
5) Odst¹pienia od koniecznoœci ochrony zieleni istniej¹cej
i dopuszczenie wycinki zieleni wysokiej koliduj¹cej
z zabudow¹ oraz weryfikacji lokalizacji zieleni wysokiej
w terenie.
6) Zmiany konfiguracji strefy 1A, tak by zlokalizowana zosta³a wzd³u¿ autostrady z uwzglêdnieniem podzia³ów
w³asnoœciowych dzia³ek (strefy oddzia³ywania) i ukszta³towania terenu oraz wprowadzenia mo¿liwoœci skanalizowania istniej¹cych cieków wodnych.
7) Dopuszczenia mo¿liwoœci zabudowy w strefie powi¹zañ przyrodniczych wzd³u¿ autostrady lub likwidacjê tej
strefy.
Prezydent Miasta Krakowa:
nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów 1), 2), 6), 7)
czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 3)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punk-
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tów 1), 6), 7) oraz czêœciowo w zakresie punktu 3). W zakresie punktu 2) uwaga zostaje czêœciowo uwzglêdniona
w zwi¹zku z przyjêciem przez Radê Miasta Krakowa poprawki dotycz¹cej zapisów § 10 ust. 4 pkt 2 uchwa³y.
Wyjaœnienie:
Ad 1. Przedmiotowe dzia³ki nie znajduj¹ siê w strefie ekspozycji widokowej, dla której obowi¹zuje zapis dotycz¹cy ograniczenia wysokoœci ogrodzeñ do 1,2 m.
W zwi¹zku z tym uwaga jest bezzasadna, gdy¿ na
terenie, którego dotyczy uwaga plan ustala maksymaln¹ wysokoœæ ogrodzenia w terenach budowlanych do 1,8 m (§ 7, ust. 1 pkt 4 projektu uchwa³y).
Ad 2. Projekt planu opracowano przy uwzglêdnieniu
wszystkich uwarunkowañ wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem, w tym w szczególnoœci ustaleñ
Studium, które na przedmiotowych terenach wyznacza strefê kszta³towania systemu przyrodniczego,
dla której obowi¹zuje koniecznoœæ zachowania 70%
powierzchni biologicznie czynnej. W wyniku przyjêcia poprawki dotycz¹cej zmiany wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej w terenach "U" z 70%
na 50% uwaga w tym zakresie zosta³a czêœciowo
uwzglêdniona.
Zgodnie z Ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan musi ustalaæ stawkê procentow¹ op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci a jej wysokoœæ ustalono racjonalnie - w zale¿noœci od sposobu przeznaczenia terenu.Tereny urz¹dzonej zieleni izolacyjnej ZPI mog¹ byæ przeznaczone do wykupu jako tereny zagospodarowania otoczenia autostrady. Jednym z aktów prawnych stanowi¹cych o warunkach sposobu wykonywania prawa w³asnoœci jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która okreœla mo¿liwoœæ
i warunki wystêpowania z roszczeniami odszkodowawczymi.
Ad 3. Uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona w zakresie dopuszczenia lokalizacji obiektów magazynowo-sk³adowych oraz logistycznych -na wszystkich dzia³kach
wymienionych w uwadze. Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi dotyczy tylko dzia³ek po³o¿onych w terenach zabudowy us³ugowej U - wy³¹cznie w zakresie lokalizacji obiektów magazynowych zwi¹zanych
z obs³ug¹ obiektów us³ugowych przewidzianych na
tych terenach. Plan ustala zakaz lokalizacji stacji
paliw min. ze wzglêdu na z³o¿one warunki gruntowo-wodne.
Ad 6. Brak mo¿liwoœci korekty projektu planu w tym zakresie, gdy¿ warunkiem uzgodnienia projektu planu
przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad by³o respektowanie decyzji Wojewody Ma³opolskiego Nr 3/98 z dnia 29. 12. 1998 znak RP. II. 7331/
03/98 oraz decyzji Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i
Rozwoju Miast z dnia 03. 08. 1999 r. znak GP-1/A4/
27/EM-AS/98/85 - w zakresie rezerwowania projektowanego obwodu utrzymania autostrady "OUA",
okreœlonego na rysunku projektu planu symbolami
1A, 2A, 3A.
Ad 7. Dopuszczenie mo¿liwoœci zabudowy w terenie, którego dotyczy uwaga jest niezgodne z ustaleniami
Studium, które wzd³u¿ autostrady A4 nie przewiduje terenów do zainwestowania i zabudowy. Opracowanie ekofizjograficzne jest odrêbnym opracowaniem i stanowi materia³ wyjœciowy do opracowania
planu. Strefy powi¹zañ przyrodniczych, które zosta-
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³y okreœlone w opracowaniu ekofizjograficznym nie
wymagaj¹ powtórzenia w projekcie planu.
17. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ek Nr 171, 172 obr. 72 Podgórze ( z uwzglêdnieniem dokonanego podzia³u dzia³ki Nr 171 na dzia³ki 171/
1 i 171/8), które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug (MU), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) oraz klasy dojazdowej (KDD).
[.....]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) Zmniejszenia szerokoœci drogi 2KDL do maksymalnej
12 m w liniach rozgraniczaj¹cych
2) Dopuszczenia w terenach 4MU na dzia³kach 171 i 172,
maksymalnej wysokoœci obiektów do 12 m, licz¹c od
poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budynku, do
najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu.
3) Zwiêkszenia wskaŸnika powierzchni zabudowy w terenach 4MU do 25%.
4) Ustalenia - do dnia uchwalenia planu -wysokoœci rzêdnej
drogi 2KDL, po jej wykonaniu, co umo¿liwi odniesienie
siê do wysokoœci fundamentów.
5) Zminimalizowania zajêcia terenu pod drogi 2KDL i 3 KDD
z dzia³ek 171/6, 171/8, 172 (s¹ one ju¿ wydzielone i po
rozbudowie drogi zostan¹ znacznie pomniejszone).
6) Podniesienia wysokoœci ogrodzenia do wysokoœci standardowej -1, 5 m - przy drodze 2KDL.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 4) i 6).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu
4) i 6).
Wyjaœnienie:
Ad 4. Plan ustala przeznaczenie terenu, nie rozstrzyga jednak o szczegó³owych rozwi¹zaniach technicznych,
w tym o rzêdnej poziomu jezdni i innych elementów
dróg. Dopiero rozwi¹zania realizacyjne (projektu
budowlanego) pozwol¹ na szczegó³owe ustalenie
parametrów i warunków.
Ad 6. Przedmiotowe dzia³ki znajduj¹ siê w strefie, która
stanowi rejon lokalizacji funkcji us³ugowo - rekreacyjnych. Wskazane jest kszta³towanie w tej strefie
wnêtrz urbanistycznych o publicznym charakterze m. in. bez ograniczeñ w postaci wysokich ogrodzeñ.
18. Uwaga Nr 18
uwaga dotyczy terenów MN i MU w granicach planu
w szczególnoœci: 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN,
9MN, 10MN, 4MU, 5MU, 6MU oraz dzia³ek Nr: 353, 356,
378, 379 -obr. 71 Podgórze, 91/1, 102, 116/1, obr. 82 Podgórze, a tak¿e - czêœciowo dzia³ek Nr: 385, 380, 404/1,
420, 416, obr. 71 Podgórze; oraz dzia³ki Nr 125, obr. 82
Podgórze, i dzia³ki Nr 177 obr. 72 - Podgórze, które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach zabudowy mieszkaniowej i us³ug (MU), terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN), terenach dróg publicznych klasy lokalnej (KDL), klasy dojazdowej (KDD), oraz w terenach dróg
wewnêtrznych (KDW).
Krakowskie £¹ki Sp. z o. o.
wnios³y uwagê, która dotyczy³a:
1) Rozszerzenia zakresu i przeznaczenia dopuszczalnego
obszarów MN i MU (w szczególnoœci: 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 4MU, 5MU, 6MU)
o mo¿liwoœæ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2) Zwiêkszenia wskaŸnika powierzchni zabudowy terenu
MN i MU do poziomu 30% - § 7 ust. 3.
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3) Zwiêkszenia maksymalnej wysokoœci dla obiektów zabudowy jednorodzinnej w terenach MN i MU do 13 metrów.
4) Obni¿enia wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej
do 50-60% dla terenów MN i MU.
Prezydent Miasta Krakowa:
– nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów 1) i 4),
– czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 2)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktów 1) i 4) i czêœciowo nieuwzglêdniona w zakresie
punktu 2).
Wyjaœnienie:
Ad 1. Ustalenie przeznaczenia oraz rozmieszczenia terenów pod zabudowê wysokiej b¹dŸ niskiej intensywnoœci wynika przede wszystkim z ustaleñ zawartych
w Studium, które tereny po³o¿one w tym obszarze
objê³y stref¹ przedmieœæ o obni¿onej intensywnoœci u¿ytkowania terenu. W zwi¹zku z tym zabudowa
mieszkaniowa powinna byæ zabudow¹ jednorodzinn¹.
Ad 2. Uwaga zosta³a uwzglêdniona czêœciowo poprzez
zwiêkszenie wskaŸnika zabudowy do 25%. Nie ma
mo¿liwoœci ca³kowitego uwzglêdnienia tej uwagi,
gdy¿ przy koniecznoœci zachowania 70% powierzchni biologicznie czynnej 30% wskaŸnik powierzchni
zabudowy ograniczy³by mo¿liwoœæ realizacji innych,
niezbêdnych elementów zainwestowania i zagospodarowania terenu.
Ad 4. Projekt planu opracowano przy uwzglêdnieniu
wszystkich uwarunkowañ wystêpuj¹cych w obszarze objêtym planem, w tym w szczególnoœci ustaleñ
Studium, które na terenach objêtych planem wyznacza strefê kszta³towania systemu przyrodniczego, dla której obowi¹zuje koniecznoœæ zachowania
70% powierzchni biologicznie czynnej.
19. Uwaga Nr 19
dotyczy dzia³ek Nr 174, 172/2 obr. 82 Podgórze, - zawieraj¹cych siê w granicach planu: dzia³ek 191/7, 182/7, 176/6
obr. 82 Podgórze, których czêœci zlokalizowane s¹ poza granicami planu: które w projekcie planu zawieraj¹ siê w terenach urz¹dzonej zieleni izolacyjnej (ZPI) oraz dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), oraz dzia³ek 191/6, 176/5 obr. 82
Podgórze znajduj¹cych siê w ca³oœci poza granicami planu.
ZETWU Inwest Logistics Sp z o. o.
wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) Umo¿liwienia w ramach terenów urz¹dzonej zieleni izolacyjnej lokalizacji obiektów kubaturowych niemieszkalnych i nie przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, traktuj¹c
te obiekty jako integraln¹ czêœæ systemu ochrony przed
ha³asem terenów po³o¿onych w czêœci pó³nocnej.
2) Umo¿liwienia realizacji ogrodzeñ w terenach urz¹dzonej
zieleni izolacyjnej
3) Zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej do poziomu 70%.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w ca³oœci:
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1, 3. Dopuszczenie mo¿liwoœci zabudowy w terenie,
którego dotyczy uwaga jest niezgodne z ustaleniami Studium, które wzd³u¿ autostrady A4 nie wyznacza terenów do zainwestowania i zabudowy.
W zwi¹zku z nieuwzglêdnieniem pkt 1 uwagi zmniejszenie udzia³u powierzchni biologicznie czynnej w terenach 4ZPI i 7ZPI nie mia³oby uzasadnienia.
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Ad 2. Tereny urz¹dzonej zieleni izolacyjnej ZPI mog¹ byæ
przeznaczone do wykupu jako tereny zagospodarowania otoczenia autostrady. Przysz³e zagospodarowanie tych terenów powinno zapewniaæ warunki dla
migracji zwierz¹t; ogrodzenia uniemo¿liwia³yby
spe³nienie tych warunków.
Ponadto, w znacz¹cej czêœci terenów ZPI zlokalizowane s¹ istniej¹ce linie elektroenergetyczne, do których winna byæ zapewniona dogodna dostêpnoœæ.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: S. Rachwa³
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXVI/326/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 listopada 2007 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
W REJONIE ULIC SKOTNICKA - DZIA£OWSKIEGO
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami
i obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru w rejonie ulic
Skotnicka - Dzia³owskiego zosta³y okreœlone w ustaleniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tj.
w uchwale w sprawie uchwalenia planu oraz w czêœci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹, czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹ca:
1) Uk³ad drogowy podstawowy:
a) droga g³ówna z istniej¹cym odcinkiem ul. Skotnickiej - (KDG), - modernizacja oraz budowa nowej
trasy
b) droga zbiorcza (KDZ) - budowa nowej trasy
2) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar objêty planem
jako sieæ dróg lokalnych (KDL) i dojazdowych (KDD):
a) drogi lokalne:
– modernizacja oraz rozbudowa ul. Dzia³owskiego (1KDL)
– budowa nowych tras (2KDL)
b) drogi dojazdowe:
– budowa nowych tras (1KDD - 3KDD)
3) Œcie¿ki rowerowe i ci¹gi piesze:
a) w terenach dróg i ulic (w pasach drogowych),
b) w terenach zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym (1ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP), oraz w terenach zieleni
urz¹dzonej o charakterze izolacyjnym (3ZPI, 6ZPI,
7ZPI)
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in. przystanki i inne urz¹dzenia transportu zbiorowego oraz - w infrastrukturze
drogowej: chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê
i urz¹dzenia sterowania ruchem oraz urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych przed tzw. "zanieczyszczeniami
komunikacyjnymi".
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2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) Zasilanie w wodê obszaru objêtego planem z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, strefy zaopatrzenia opartej o zbiorniki "Kosocice", o rzêdnej linii ciœnieñ 290.00 m n.p.m. zredukowanej w rejonie skrzy¿owania ul. Skotnickiej z ul. Starzyñskiego
do rzêdnej - 260 m n.p.m.
b) Utrzymanie przebiegu istniej¹cej sieci wodoci¹gowej rozprowadzaj¹cej ø160 mm w ul. Skotnickiej
oraz rozbudowa sieci wodoci¹gowej zasilania poprzez planowany uk³ad:
– dla obs³ugi zainwestowania projektowanego
w pó³nocnej czêœci obszaru powy¿ej rzêdnej
230.00 m n.p.m. tj w enklawie 3MU, 1MN, 3MN
oraz czêœciowo 2MN, realizacja sieci wodoci¹gowej rozprowadzaj¹cej ø100 mm zasilanej
z koñcówki ruroci¹gu ø200 mm w ul. Spacerowej, pracuj¹cego w strefie linii ciœnieñ o rzêdnej
290.00 m n.p.m.
– dla pozosta³ego obszaru -realizacja sieci rozprowadzaj¹cej ø150 - ø100mm, w uk³adzie pierœcieniowym, zasilanej w 2-ch punktach (A1 i A2)
z ruroci¹gu ø160 mm w ul. Skotnickiej, ze strefy
zredukowanego ciœnienia do rzêdnej -260.00 m
n.p.m. (poni¿ej komory redukcyjnej dla os. Sidzina).
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych:
a) Utrzymanie kana³u sanitarnego ø30 cm w ul. Baczyñskiego sprowadzaj¹cego œcieki sanitarne z pó³nocnej czêœci terenu przyleg³ego do ulicy - do systemu ciœnieniowe -grawitacyjnego os. Skotniki;
b) Realizacja systemu kanalizacji sanitarnej z g³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych z obszaru
"Skotnicka-Dzia³owskiego", w postaci g³ównego
kana³u sanitarnego systemu "Sidzina"- ø40 cm biegn¹cy w ul. Wrony;
c) Skanalizowanie w systemie rozdzielczym z grawitacyjnym sprowadzeniem œcieków sanitarnych do
lokalnego systemu kanalizacji sanitarnej os. Sidzina, zakoñczonego oczyszczalni¹ œcieków " Sidzina
- Podgórki" obszaru po³o¿onego po po³udniowej
stronie ul.Skotnickiej do ul. Dzia³owskiego;
d) Realizacja wzd³u¿ projektowanych ci¹gów komunikacyjnych, kana³ów sanitarnych ø25-30 cm sprowadzaj¹cych œcieki w kierunku g³ównie zachodnim,
oraz po³udniowo - zachodnim z wprowadzeniem
ich do istniej¹cego po po³udniowej stronie obwodnicy - kana³u sanitarnego ø40 cm w ul. Wrony;
e) Realizacja odbiorników œcieków w postaci kana³ów sanitarnych sprowadzaj¹cych œcieki w kierunku wschodnim do kana³u sanitarnego projektowanego w ul. Dzia³owskiego dla obszaru zabudowy
œrodkowym pasie rejonu ul. Dzia³owskiego tj. czêœci enklawy 6MN, 7MN, oraz enklaw 4 MN i 7MU.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji mo¿e odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Finansowanie i wspó³fmansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach, min.:
a) dotacji samorz¹du województwa,
b) dotacji unijnych,
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c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
d) innych kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych œrodków zewnêtrznych,
f) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o charakterze cywilno-prawnym (lub w formie "partnerstwa publiczno-prywatnego" - "PPP", jeœli zostanie ona
unormowana i wdro¿ona).
Objêcie obszaru w rejonie ulic Skotnicka - Dzia³owskiego
przygotowywanym programem rewitalizacji, umo¿liwi
uruchomienie w/w Ÿróde³ finansowania, a tak¿e ich rozszerzenie.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie
jednostki organizacyjne w³aœciwe w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ w³aœciwe w tych sprawach
miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) bezpoœrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci kanalizacji ogólnosp³awnej ze œrodków
MPWiK S.A.
Przyjmuje siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
- zgodnie z przyjêtym programem "Woda dla wszystkich".
W realizacji inwestycji, w ich planowania, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki
parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A) wraz z programem "woda dla
wszystkich",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu
odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znacze niu spo³eczno-gospodarczym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
W programowaniu realizacji i finansowania inwestycji
o znaczeniu ponadlokalnym mog¹ byæ wykorzystane programy zapisane w Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma³opolskiego, a tak¿e w sporz¹dzanym Planie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego.
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 pu-
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blicznych oraz Wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków - nie wymagaj¹ wprowadzania
zmian do niniejszego Rozstrzygniêcia.
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