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Uchwa³a* Nr LX/777/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cracovia".
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 "Cracovia" zwany dalej "planem",
stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice okreœlone zosta³y w uchwale Nr XIX/251/07 Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cracovia"; okreœlenie szczegó³owego przebiegu granic obszaru objêtego planem - wg czêœci
graficznej planu.

infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych
z nimi urz¹dzeñ technicznych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y;
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,
b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
zzakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania,
stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.
§3
1. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, obejmuj¹:
1) przepisy ogólne zawarte w Rozdziale I;
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu zawarte w Rozdziale II;
3) ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia terenów
i zasad ich zagospodarowania, zawarte w Rozdziale III;
4) przepisy koñcowe zawarte w Rozdziale IV.
2. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, odnosz¹ siê odpowiednio do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu
i obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okreœlonym uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
ROZDZIA£ I

§2

Przepisy ogólne

1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w jej treœci oraz
w czêœci graficznej planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:1000, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, okreœlaj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras
________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

§4
Podstawowym celem planu jest:
1) zapewnienie warunków prawnych i przestrzennych dla inwestycji o znaczeniu metropolitarnym, stanowi¹cej wa¿ny
element w przestrzeni miejskiej, zwi¹zanej z lokalizacj¹ programu sportowo-rekreacyjnego;
2) stworzenie zespo³u urbanistyczno-architektonicznego o du¿ej atrakcyjnoœci i wysokiej jakoœci kompozycji w powi¹zaniu ze struktur¹ tej czêœci Miasta;
3) koordynacja rozwoju przestrzennego obszaru z obszarami
s¹siednimi (historycznym centrum, wysokiej wartoœci terenami zielonymi po zachodniej stronie Miasta);
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4) zapewnienie ochrony walorów kulturowych i przyrodniczych
przy jednoczesnym zachowaniu warunków zrównowa¿onego rozwoju, uwzglêdniaj¹cego zachowanie i ochronê terenów zielonych w obszarze planu.
§5
W obszarze planu nie wystêpuje potrzeba zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne
- w rozumieniu przepisów odrêbnych, dotycz¹cych ochrony
gruntów rolnych i leœnych.
§6
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa;
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
w planie, ograniczony na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego
terenu;
3) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów odrêbnych; dla terenów inwestycji obejmuj¹cych
wiêcej ni¿ jeden Teren wyznaczony planem nale¿y stosowaæ odpowiednio ustalenia planu odnosz¹ce siê do
poszczególnychTerenów lub ich czêœci objêtych terenem
inwestycji;
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, który zosta³ ustalony planem
jako jedyny lub przewa¿aj¹cy na wyznaczonym terenie;
na rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci
z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi; w przeznaczeniu podstawowym mieszcz¹ siê równie¿ towarzysz¹ce elementy zagospodarowania terenu tj.:
a) zieleñ urz¹dzona, niezbêdna do kszta³towania ³adu
przestrzennego i w³aœciwych warunków zagospodarowania, stanowi¹ca jednoczeœnie sk³adnik terenu zieleni niezbêdnej do zapewnienia w³aœciwego wskaŸnika powierzchni czynnej biologicznie;
b) obiekty i urz¹dzenia budowlane oraz urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ u¿ytkowaniaTerenów
zgodnie z ich przeznaczeniem;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który
dopuszczony zosta³ w danym terenie jako uzupe³nienie
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okreœlonych w ustaleniach planu;
6) wskaŸniku powierzchni czynnej biologicznie - nale¿y przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni terenu czynnej biologicznie w powierzchni terenu inwestycji;
7) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i innych
obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczon¹ po ich zewnêtrznym obrysie na poziomie terenu oraz nadwieszeñ, podcieni z podporami czy
przejazdów - po obrysie ich wy¿szych kondygnacji;
8) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³
powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji; jeœli teren inwestycji obejmuje ró¿ne rodzaje tere-

Poz. 42

nów, to wskaŸnik stosuje siê odpowiednio i odrêbnie dla
ka¿dej czêœci wyznaczonego planem terenu;
9) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miejsca i ich otoczenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej dostêpne publicznie, w szczególnoœci te, które s³u¿¹
zaspokajaniu potrzeb ogó³u u¿ytkowników, w zakresie
komunikacji, us³ug, rekreacji, wypoczynku i sportu;
10) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni
niskiej (trawniki i kwietniki) w tym zieleni ogólnodostêpnej, a tak¿e towarzysz¹cej obiektom;
11) szpalerach drzew - nale¿y przez to rozumieæ ci¹g drzew
liœciastych w linii okreœlonej w czêœci graficznej planu;
12) dojazdach niewydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
niewydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku
Planu istniej¹ce i nowe dojazdy, zapewniaj¹ce obs³ugê
obiektów w ramach terenów inwestycji przez dostêp do
dróg publicznych; przebieg i sposób ich rozwi¹zania okreœlany bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych;
13) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji wiêkszej ni¿
6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m,
c) o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu istniej¹cego terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m od poziomu istniej¹cego terenu.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale - nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrêbnych.
3. Nazwy ulic przywo³ane w Tekœcie Planu i opisane na Rysunku Planu nale¿y rozumieæ jako nazwy nadane ulicom
wg stanu na dzieñ uchwalenia planu; podobnie nale¿y rozumieæ inne nazwy w³asne rzek, terenów, przedsiêbiorstw
i instytucji istniej¹cych na dzieñ uchwalenia planu. W przypadku zmian tych nazw ustalenia planu nale¿y stosowaæ
odpowiednio.
§7
1. Elementy ustaleñ planu zawarte w czêœci graficznej planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
lub ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania, stanowi¹ce jednoczeœnie nieprzekraczalne linie zabudowy
od strony terenów wyznaczonych dróg (z zastrze¿eniem
przepisów odrêbnych), jeœli tej linii zabudowy nie wyznaczono odrêbnie na Rysunku Planu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczaj¹ca liniê,
o której mowa w § 13 ust. 5;
4) cenne grupy i szpalery drzew - wskazane do ochrony;
5) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz o zró¿nicowanych zasadach zagospodarowania i warunkach zabudowy oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami:
a) US - Teren Sportu i Rekreacji,
b) MZ - Teren Zamieszkania Zbiorowego.
2. Elementy zawarte w czêœci graficznej planu - wynikaj¹ce
z dokumentów i decyzji wg przepisów odrêbnych:
1) granica archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej - oznaczaj¹ca zasiêg obszarów okreœlonych w Studium jako "Strefa nadzoru archeologicznego";
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3. Elementy informacyjne zawarte w czêœci graficznej planu:
1) granice i numery ewidencyjne dzia³ek;
2) ci¹gi widokowe lokalne - rejon zapewniaj¹cy widok panoramiczny na otwarty krajobraz w tym na B³onia i Kopiec Koœciuszki oraz na Stare Miasto;
3) rejony lokalizacji przystanków autobusowych;
4) przebieg trasy rowerowej - wyznaczony w ramach linii
rozgraniczaj¹cychTerenu US; szczegó³owa lokalizacja trasy rowerowej bêdzie przedmiotem opracowañ projektowych i uzgodnieñ, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wewnêtrznymi regulacjami obowi¹zuj¹cymi w Gminie
Miejskiej Kraków;
5) znacz¹ce drzewa pojedyncze.
ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu
§8
1. Utrzymanie b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych w ustaleniach planu.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane i zagospodarowane w sposób dotychczasowy, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej.
§9
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. Dla zapewnienia ³adu przestrzennego, jego ochrony i kszta³towania ustala siê:
1) Zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych okreœlonych przepisami odrêbnymi;
2) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych
z wyj¹tkiem terenu US, gdzie dopuszcza siê mo¿liwoœæ
lokalizacji tymczasowych (na czas trwania imprezy) przykryæ namiotowych, pow³ok pneumatycznych oraz rozbieralnych, przenoœnych obiektów instalowanych dla potrzeb
organizacji imprez, wystaw lub pokazów wy³¹cznie na czas
ich trwania;
3) Zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych w Terenie MZ;
4) Wysokoœæ masztów (anten) radiowych, telewizyjnych i telefonii komórkowej nie mo¿e przekraczaæ 4 m ponad ustalon¹ planem wysokoœæ zabudowy;
5) Zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej na budynkach zamieszkania zbiorowego.
§ 10
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. W zakresie ochrony œrodowiska ustala siê:
1) Odpowiednie proporcje miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹ czêœci¹ terenu - wg parametrów i wskaŸników
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
okreœlonych dla poszczególnych terenów;
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2) Obowi¹zek równoczesnego lub wyprzedzaj¹cego wyposa¿enia terenów w sieci, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w ramach realizacji poszczególnych
inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
3) W zakresie ochrony przed ha³asem Teren Zamieszkania
Zbiorowego (MZ) okreœla siê jako teren przeznaczony na
cele mieszkaniowe;
4) Nakaz wyposa¿enia nowoprojektowanych budynków
zwi¹zanych ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci
i m³odzie¿y, dopuszczonych w terenie MZ w skuteczne
zabezpieczenia akustyczne zgodnie z przepisami odrêbnymi.
5) Zasady gospodarowania odpadami:
a) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa miejscowego w Gminie Miejskiej Kraków,
b) dopuszcza siê mo¿liwoœæ bie¿¹cego gromadzenia mas
ziemnych lub skalnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji okreœlonych w przeznaczeniach podstawowych i dopuszczalnych dla poszczególnych terenów; miejsce, sposób oraz zabezpieczenie ich gromadzenia, nale¿y ustalaæ w decyzjach administracyjnych z uwzglêdnieniem
przepisów odrêbnych;
6) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego, pokrycie potrzeb cieplnych obiektów nale¿y zapewniæ w oparciu o miejsk¹ sieæ ciep³ownicz¹, energiê elektryczn¹ lub
lokalne Ÿród³a na paliwa ekologiczne (gaz, lekki olej opa³owy) lub alternatywne Ÿród³a energii (np. energia s³oneczna, geotermalna). Wyklucza siê stosowanie paliw
o wysokich wskaŸnikach emisji zanieczyszczeñ do powietrza (w tym paliw sta³ych).
2. W zakresie ochrony wartoœci przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni ustala siê:
1) Zasadê zachowania i utrzymania wyznaczonych cennych
grup i szpalerów drzew oraz innych istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ, a na terenach przeznaczonych do zainwestowania wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej. Dopuszcza siê, usuwanie drzew w uzasadnionych
przypadkach zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) Zasadê uzupe³niania i kszta³towania pasów zieleni wysokiej, pe³ni¹cej funkcje izolacyjne wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych;
3) Zasadê zagospodarowania niezainwestowanych powierzchni w terenach inwestycji jako tereny zieleni urz¹dzonej (skwery, zieleñce) w tym z obiektami ma³ej architektury.
3. Z uwagi na po³o¿enie w zasiêgu obszaru potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ ze strony Wis³y wod¹ stuletni¹ Q 1 % w przypadku awarii wa³u przeciwpowodziowego lub wod¹
tysi¹cletni¹ Q 0,1 % - w przypadku przelania siê przez niego
wody (wg uchwa³y Nr LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa) zaleca siê stosowanie ustaleñ i wskazañ w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej i ograniczania
skutków powodzi zgodnie przepisami odrêbnymi, oraz obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa miejscowego w Gminie Miejskiej Kraków.
4. Obszar opracowania planu znajduje siê w ca³oœci w granicach otuliny Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego
wg Rozporz¹dzenia Nr 81/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
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17 paŸdziernika 2006 r. w sprawie Bielañsko-Tynieckiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Ma³. Nr 654 poz. 3997).
5. W granicach planu nie wystêpuj¹ tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych.
§ 11
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. W obszarze planu nie wystêpuj¹ obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków.
2. W celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej
na podstawie przepisów odrêbnych:
1) wyznacza siê archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej, której zasiêg okreœla siê na Rysunku Planu; przedmiotem ochrony s¹ znajduj¹ce siê w strefie
nieruchome zabytki archeologiczne, które nale¿y
uwzglêdniæ przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów le¿¹cych w tej strefie;
2) na obszarze strefy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, prowadzenie prac ziemnych winno siê odbywaæ z zachowaniem
przepisów odrêbnych, dotycz¹cych ochrony zabytków.
§ 12
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych
1. Okreœla siê jako przestrzenie publiczne, o których mowa w § 6
ust. 1 pkt 9 - ca³oœæ Terenu US.
2. Ustala siê zasadê kszta³towania i zagospodarowania przestrzeni publicznych poprzez wykonanie wed³ug ca³oœciowego projektu dla terenu inwestycji, o którym mowa w § 6
ust. 1 pkt 3.
§ 13
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy
1. W odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji, odrêbnie
dla poszczególnych terenów wyznaczonych planem, w Rozdziale III okreœla siê:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie, obowi¹zuj¹cy
jako minimalny;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy obowi¹zuj¹cy jako maksymalny.
2. Wysokoœæ projektowanej zabudowy zosta³a okreœlona odrêbnie dla poszczególnych terenów wyznaczanych planem,
w Rozdziale III.
3. W terenach przeznaczonych pod zainwestowanie dopuszcza
siê lokalizacjê budowli i urz¹dzeñ (samodzielnych lub wbudowanych w budynki) o wysokoœci nieprzekraczaj¹cej ustalon¹ wysokoœæ zabudowy, o ile wynika to ze wzglêdów technologicznych, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale III,
dla poszczególnych terenów.
4. Z uwagi na charakter przeznaczeñ i zabudowy, w tym tak¿e
ze wzglêdu na wymagania technologiczne nie wprowadza
siê ograniczeñ poziomych gabarytów budynków i wielkoœci
dzia³ek (nieruchomoœci) budowlanych, z zastrze¿eniem § 18
ust. 4 pkt 5.
5. W celu w³aœciwego zagospodarowania terenów i kszta³towania zabudowy ustala siê oznaczon¹ na Rysunku Planu
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nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy - oznaczaj¹c¹ liniê ograniczaj¹c¹ sytuowanie nowych i rozbudowywanych budynków; linia odnosi siê do ich zewnêtrznych obrysów murów
(na wszystkich kondygnacjach) z uwzglêdnieniem nadwieszeñ, wykuszy, podcieni, przejazdów.
6. Z uwagi na charakter przeznaczenia i mo¿liwe rodzaje zabudowy nie ustala siê kszta³tu dachów.
§ 14
Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
1. Nie okreœla siê obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia
scaleñ i podzia³u nieruchomoœci.
2. Ze wzglêdu na specyfikê obszaru nie okreœla siê parametrów dla dzia³ek powsta³ych w wyniku podzia³ów lub ³¹czenia nieruchomoœci.
§ 15
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy uk³adu
komunikacyjnego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu:
1) Obs³uga komunikacyjna obszaru odbywa siê poprzez drogi
poza obszarem planu, znajduj¹ce siê w jego bezpoœrednim s¹siedztwie:
a) drogê zbiorcz¹ - al. Marsza³ka Focha,
b) drogi dojazdowe - ul. Ka³u¿y i ul. Kraszewskiego, po³¹czone z drog¹ lokaln¹ (ul. Rotmistrza Dunin-W¹sowicza);
2) Przez al. Marsza³ka Focha obszar planu ma zapewnione
po³¹czenie z podstawowym uk³adem drogowym Miasta;
3) W obszarze planu mog¹ byæ wytyczane dojazdy z dostêpem do dróg publicznych, niewyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi - w zgodzie z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi oraz z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia technicznego;
4) Wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów budowlanych powinny byæ okreœlone w projektach i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi;
5) Zagospodarowanie terenu powinno uwzglêdniaæ potrzeby ruchu pieszego i rowerowego;
6) Realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania,
u¿ytkowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej,
transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej
wymaga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych
- zgodnie z przepisami odrêbnymi. W ramach projektów
realizacyjnych (a tak¿e w póŸniejszej modernizacji i eksploatacji) nale¿y odpowiednio przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia i rozwi¹zania - zapewniaj¹ce warunki dla
poruszania siê osób niepe³nosprawnych (w tym z dysfunkcj¹ wzroku) - w terenach komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ komunikacyjnych,
ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego
transportu publicznego oraz w innych terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej obszaru:
1) Okreœla siê wymagane minimalne iloœci miejsc postojowych w obszarze planu - na parkingach naziemnych i podziemnych, odpowiednio do przeznaczenia terenów:
a) US - Teren sportu i rekreacji: ok. 300 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 m.p. dla autokarów;
b) MZ - Teren Zamieszkania Zbiorowego: 2 miejsca postojowe.
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2) Dodatkowe miejsca parkowania dla samochodów osobowych i autokarów mog¹ byæ wykorzystane w obrêbie terenów dróg zewnêtrznych lub na innych wydzielonych terenach poza obszarem planu, dla których przewidziane jest przeznaczenie na parkingi i mo¿liwoœæ parkowania.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹ zbiorow¹:
1) Podstawowym œrodkiem obs³ugi obszaru s¹ linie tramwajowe w al. 3 Maja oraz linie autobusowe komunikacji
miejskiej w ci¹gu al. Mickiewicza i al. Krasiñskiego, a tak¿e w al. Marsza³ka Focha.
§ 16
Zasady przebudowy, 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) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów, urz¹dzeñ i obiektów
uzbrojenia, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy i przebudowy;
2) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie wyznaczonych terenów istniej¹cych ci¹gów komunikacyjnych, 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) uœciœlenie lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej oraz œrednic projektowanych sieci nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
4) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej (stanowi¹cym Za³¹cznik
Nr 2) podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej w celu obs³ugi obszaru planu oraz dla realizacji
niezbêdnych inwestycji pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoœci z pozosta³ymi ustaleniami planu;
5) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
6) wzd³u¿ istniej¹cych, utrzymywanych, budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci (przebiegów)
infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpoœrednio przyleg³ych, okreœlone w warunkach technicznych i innych przepisach odrêbnych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i remontu systemu zaopatrzenia w wodê na terenie objêtym
planem:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu podstawowej strefy zaopatrzenia w wodê o rzêdnej linii ciœnieñ
255,00 m n.p.m;
2) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg rozbiorczej sieci
wodoci¹gowej:
- ul. £owiecka - φ 125 mm - φ 150 mm,
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- al. Marsza³ka Focha - φ 110 mm z poprzecznym przejœciem pod ulic¹ i w³¹czeniem do magistrali wodoci¹gowej φ 600 mm,
- pó³nocno-zachodnia czêœæ rozpatrywanego terenu - magistrala wodoci¹gowa φ 500 mm, przebiegaj¹ca do
obiektów MPWiK (ruroci¹g technologiczny),
- przed³u¿enie ul. Fa³ata - φ 150 mm na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Filareckiej;
3) doprowadzenie wody do nowych odbiorców mo¿e nast¹piæ, poprzez:
- budowê wodoci¹gu w ul. Ka³u¿y spinaj¹cego istniej¹cy
wodoci¹g φ 110 mm w al. Marsza³ka Focha z wodoci¹giem φ 125 mm w ul. Rotmistrza Dunin-W¹sowicza,
- budowê wodoci¹gu spinaj¹cego wodoci¹g mm w al. Marsza³ka Focha z magistral¹ mm (poza obszarem planu)
przecinaj¹c¹ poprzecznie al. Marsza³ka Focha,
- budowê nowych przy³¹czy,
- wykorzystanie istniej¹cych przy³¹czy wodoci¹gowych
po uprzednim sprawdzeniu ich przepustowoœci;
4) zapewnia siê mo¿liwoœæ rozbudowy i modernizacji funkcjonuj¹cego obecnie systemu zaopatrzenia w wodê dla
pokrycia potrzeb bytowych, u¿ytkowych i przeciwpo¿arowych w wielkoœciach okreœlonych przepisami odrêbnymi;
5) wzd³u¿ istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej w
obszarze planu, ze wzglêdów eksploatacyjnych i realizacyjnych nale¿y uwzglêdniæ szerokoœæ pasa ochronnego:
a) dla magistrali wodoci¹gowej powy¿ej φ 500 mm winien byæ zabezpieczony pas ochronny, wolny od zabudowy o szerokoœci 8,0 m, licz¹c od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu po ka¿dej z jego stron oraz pas ochronny bez elementów ma³ej architektury i zadrzewienia
o szerokoœci po 3,0 m,
b) dla wodoci¹gów do φ 300 mm nale¿y uwzglêdniæ szerokoœæ pasa ochronnego wolnego od zabudowy, wynosz¹cego po 3,0 m, licz¹c od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu po ka¿dej z jego stron a o szerokoœci 1,0 m od
elementów ma³ej architektury i zadrzewienia;
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i remontu systemu odprowadzania œcieków oraz wód opadowych z terenów objêtych planem:
1) w obszarze planu obowi¹zuje system kanalizacji ogólnosp³awnej, sprowadzaj¹cy œcieki do centralnej oczyszczalni œcieków P³aszów;
2) utrzymuje siê istniej¹ce przewody kanalizacyjne:
- φ 200 mm - ul. Ka³u¿y i pó³nocno-wschodnia czeœæ obszaru objêtego planem (kanalizacja ogólnosp³awna tylko
do odwodnienia ulicy),
- φ 400 mm - ul. £owiecka,
- kolektor o przekroju 600/900 mm - φ 400 mm - ul. Rotmistrza Dunin-W¹sowicza (w bezpoœrednim s¹siedztwie),
- kolektor o przekroju 700/1050 mm - φ 300 mm - al. Marsza³ka Focha (w bezpoœrednim s¹siedztwie);
3) odprowadzenie œcieków sanitarnych jak równie¿ wód
opadowych z planowanych obiektów nast¹pi w oparciu
o dotychczasowe kana³y poprzez wykonanie przy³¹czy
kanalizacyjnych lub rozbudowê miejskiej sieci w zakresie umo¿liwiaj¹cym wykonanie bezpoœrednich przy³¹czy kanalizacyjnych;
4) wzd³u¿ istniej¹cej i projektowanej sieci kanalizacyjnej
w obszarze planu, ze wzglêdów eksploatacyjnych i realizacyjnych nale¿y uwzglêdniæ szerokoœæ pasa ochronnego
wolnego od zabudowy, wynosz¹cego minimum 5,0 m od
zewnêtrznych krawêdzi kana³ów oraz pozostawiæ ochronny pas terenu niezagospodarowanego bez elementów
ma³ej architektury i zadrzewienia o szerokoœci minimum
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1,0 m licz¹c od zewnêtrznych krawêdzi przewodów po
ka¿dej z jego stron.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i remontu systemu gazowniczego:
1) obszar planu zasilany jest w gaz z sieci gazowej niskiego
ciœnienia wspó³pracuj¹cej z uk³adem zasilania, ze stacji
redukcyjnej II stopnia, znajduj¹cej siê przy ul. Senatorskiej, o wydajnoœci 1200 m3/h;
2) utrzymuje siê istniej¹cy uk³ad sieci, który tworz¹ gazoci¹gi niskiego ciœnienia zlokalizowane:
- 100 mm (stalowy) - pó³nocno - zachodnia czêœæ obszaru,
- 110 mm (PE) - ul. £owiecka;
3) dopuszcza siê rozbudowê i remont wymienionej w pkt 2
sieci gazowej, w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych dróg, dojœæ pieszych i pieszo - jezdnych;
4) dla istniej¹cych gazoci¹gów niskiego ciœnienia, przy ustaleniu lokalizacji obiektów i dróg, nakazuje siê zachowanie
odleg³oœci podstawowych (mierz¹c od zewnêtrznych œcianek gazoci¹gu, z obu jego stron), zgodnie z przepisami
odrêbnymi;
5) dla planowanych gazoci¹gów niskiego ciœnienia przy ustaleniu lokalizacji obiektów i dróg strefa kontrolowana musi
byæ zgodna z przepisami odrêbnymi.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i remontu systemów ciep³owniczych:
1) Ÿród³em zaopatrzenia w ciep³o obiektów pod³¹czonych do
miejskiej sieci ciep³owniczej jest sieæ cieplna 2 x φ 600 mm
przebiegaj¹ca wzd³u¿ ul. Ka³u¿y;
2) utrzymuje siê dotychczasowy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu o:
- ruroci¹g cieplny 2 x φ 150 mm i 2 x φ 100 mm (w technologii preizolowanej) doprowadzaj¹cy czynnik grzewczy
do wymiennika Miejskiego Klubu Sportowego "Cracovia" S.S.A.,
- ruroci¹g cieplny 2 x φ 100 mm w pó³nocno - zachodniej
granicy obszaru objêtego planem (w rejonie ul. Kraszewskiego), który nie obs³uguje rozpatrywanego terenu;
3) doprowadzenie do nowych odbiorców czynnika grzewczego na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej oraz ogrzewania p³yty stadionu nast¹pi z miejskiej sieci ciep³owniczej wymienionej
w pkt 1 i 2. Szczegó³owy przebieg tras bêdzie ustalony
w decyzji administracyjnej pozwolenia na budowê;
4) dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê sieci ciep³owniczej wymienionej w pkt 1 i 2;
5) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego, zakazuje siê stosowania paliw o wysokich wskaŸnikach emisji gazów lub py³ów do powietrza (w tym paliw sta³ych);
6) dla sieci kana³owej φ 150 mm - φ 100 mm wykonanej
w technologii preizolowanej, w miejscu przebiegu ciep³oci¹gu nale¿y pozostawiæ pas terenu niezagospodarowanego wolnego od zabudowy, minimum 2,0 m, licz¹c od
zewnêtrznego obrysu, po obu stronach przewodu, tak aby
by³ dostêpny w sposób ci¹g³y dla s³u¿b eksploatacyjnych.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i remontu systemu elektroenergetycznego:
1) Ÿród³em zasilania w energiê elektryczn¹ w obszarze
objêtym planem jest RS Reymonta, znajduj¹cy siê
poza obszarem planu, poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
2) utrzymany zostanie dotychczasowy przebieg linii elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia, z mo¿liwoœci¹ przebudowy, rozbudowy i remontu;
3) utrzymuje siê lokalizacjê istniej¹cej stacji transformatorowej z mo¿liwoœci¹ zmiany jej lokalizacji;
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4) nowe i przebudowywane stacje transformatorowe 15/0,4 kV
nale¿y budowaæ w wykonaniu wnêtrzowym, jako stacje
umieszczane wewn¹trz obiektów kubaturowych. Dopuszcza siê ma³ogabarytowe stacje wolno stoj¹ce harmonizuj¹ce z otaczaj¹c¹ zabudow¹, które nie bêd¹ naruszaæ
pozosta³ych ustaleñ planu;
5) pod³¹czenie nowych odbiorców bêdzie wymaga³o rozbudowy sieci rozdzielczej œredniego i niskiego napiêcia oraz
budowy nowych stacji transformatorowych SN/nn; dla zapewnienia realizacji potrzeb w zakresie elektroenergetyki dopuszcza siê lokalizacjê nowych stacji transformatorowych SN/nn wraz z w³¹czeniem ich do sieci œredniego
napiêcia. Przebieg tras linii niskiego i œredniego napiêcia
oraz lokalizacja planowanych stacji transformatorowych
SN/nn nastêpowaæ bêdzie w fazie projektowania inwestycyjnego;
6) planowan¹ budowê i rozbudowê sieci elektroenergetycznej œredniego i niskiego napiêcia nale¿y wykonaæ wy³¹cznie jako kablow¹ doziemn¹ w obrêbie pasa drogowego
istniej¹cych i projektowanych dróg. Z uzasadnionych przyczyn technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inny
przebieg, tak aby nie naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
7) dla istniej¹cych i planowanych sieci elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia przy ustaleniu lokalizacji obiektów nale¿y zachowaæ strefê techniczn¹ zgodn¹
z przepisami odrêbnymi.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i remontu systemów telekomunikacyjnych:
1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹
oraz rozwijaj¹c¹ siê infrastrukturê w nowych technologiach;
2) w terenie objêtym planem dopuszcza siê remont istniej¹cej
sieci teletechnicznej, a w przypadku budowy, rozbudowy
i przebudowy wy³¹cznie jako sieæ kablow¹ doziemn¹ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych dróg.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 17
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale III dotycz¹ poszczególnych
terenów wyznaczonych w planie.
2. Tereny, o ustalonym w planie przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, okreœlone na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi i symbolem identyfikacyjnym, przeznacza
siê cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym,
a przy spe³nieniu warunków okreœlonych planem i przepisami odrêbnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, jest spe³nienie
warunków zapisanych w Rozdziale I-II.
4. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach
okreœlaj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy; w przypadku nie
wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku Planu, jej usytuowanie podlega przepisom odrêbnym, z uwzglêdnieniem
§ 7 ust. 1 pkt 2.
§ 18
1. Wyznacza siê Teren Sportu i Rekreacji oznaczony symbolem US z podstawowym przeznaczeniem terenu na stadion
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i halê sportow¹ wraz z niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz niezbêdnym zapleczem us³ugowym i administracyjno-socjalnym.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów zwi¹zanych z medialn¹ obs³ug¹ imprez;
2) ma³ej architektury;
3) parkingu naziemnego i podziemnego;
4) ci¹gów i placów pieszych oraz œcie¿ek rowerowych;
5) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
6) obiektów ochrony bezpieczeñstwa publicznego.
3. Jako dopuszczalne w obiektach kubaturowych, o których
mowa w ust. 1, okreœla siê lokale us³ug:
1) komercyjnych, w tym z zakresu: handlu, gastronomii, rozrywki, rekreacji;
2) szkoleniowych, dydaktycznych i konferencyjnych;
3) wystawienniczych;
4) biurowych;
5) rehabilitacji i ochrony zdrowia.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) powierzchnia terenów wykorzystywanych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 (z wy³¹czeniem parkingu podziemnego) nie mo¿e przekraczaæ
49% powierzchni terenu US;
2) ³¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokali us³ug, o których
mowa w ust. 3 nie mo¿e przekraczaæ 49% sumy powierzchni u¿ytkowych ka¿dego z obiektów;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 15 %;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max 40 %;
5) szerokoœæ elewacji frontowej dla zabudowy:
a) od ul. Ka³u¿y- w widoku ortogonalnym - max. 180 m,
b) od al. Marsza³ka Focha - w widoku ortogonalnym max. 200 m,
6) nakaz oœwietlenia stadionu w formie masztów teleskopowych lub k³adzionych o wysokoœci sta³ej nie przekraczaj¹c¹ 19 m; dopuszcza siê inny rodzaj konstrukcji oœwietlenia, nie koliduj¹cy z ci¹gami widokowymi;
7) ustala siê maksymaln¹ wysokoœæ elewacji:
a) frontowej - 14 m - dla zabudowy (od strony ul. Ka³u¿y)
do najwy¿szej krawêdzi attyki,
b) frontowej - 19 m - dla hali sportowej do najwy¿szej
krawêdzi lub punktu dachu,
c) 10 m - dla zabudowy (od strony al. Marsza³ka Focha) do
najwy¿szej krawêdzi trybuny pó³nocnej,
d) 14 m - dla zabudowy (od strony ul. Kraszewskiego) do
najwy¿szej krawêdzi attyki,
e) 15 m - dla obiektów usytuowanych po po³udniowej
stronie trybuny po³udniowej;
8) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów w granicach dzia³ki lub terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 15 ust. 2.
§ 19
1. Wyznacza siê Teren Zamieszkania Zbiorowego oznaczony
symbolem MZ z podstawowym przeznaczeniem terenu na
dom zakonny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów kultury i oœwiaty;
2) obiektów ochrony zdrowia;
3) obiektów sakralnych;
4) obiektów ma³ej architektury;
5) nie wyznaczonych na Rysunku Planu:
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a) urz¹dzonych ci¹gów pieszych, dojœæ oraz podjazdów do
budynków,
b) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
c) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki postojowe.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 30 % powierzchni terenu;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50 %;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max 20 %;
4) wysokoœæ zabudowy - max 19 m;
5) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki lub
terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 15 ust. 2.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 20
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoœci 30 %.
§ 21
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 22
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Patena
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LX/777/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LX/777/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LX/777/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "CRACOVIA"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cracovia" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 18 sierpnia 2008 r. do 16 wrzeœnia 2008 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 30 wrzeœnia 2008 r.,
wp³ynê³y 2 uwagi.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cracovia",
- "ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.),
- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
- "Terenach…" - nale¿y przez to rozumieæ tereny i ich oznaczenia, które wystêpuj¹ w edycji projektu planu wyk³adanego
do publicznego wgl¹du.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1991/2008
z dnia 10 paŸdziernika 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki Nr 405/12 obr. 14 Krowodrza, która w projekcie planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem
US - Teren sportu i rekreacji.
[...]* wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a: dokonania zmiany
w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cracovia", polegaj¹cej na ustaleniu dla dzia³ki podstawowego przeznaczenia zgodnego z treœci¹ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa tj. o przeznaczenie jej pod zabudowê mieszkaln¹ lub mieszkalno - us³ugow¹.
Uzasadnienie:
Zgodnie z postanowieniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dzia³ka 405/12 znajduje siê w obszarze przeznaczonym do zabudowy i zainwestowania oznaczonym symbolem MU (tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowo - us³ugowej). Powy¿sze oznacza, ¿e przeznaczenie jej
na stadion oraz halê sportow¹ (§ 18 ust. 1 projektu planu) bêdzie niezgodne z postanowieniami Studium. Dodatkowo wskazaæ nale¿y, ¿e gabaryty projektowanego
stadionu i hali sportowej znacznie odbiegaj¹ od gabarytów zabudowy s¹siedniej, co stoi w sprzecznoœci z warunkami i standardami wykorzystania terenów MU okreœlonymi w Studium.
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Z treœci art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, ¿e
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien byæ zgodny z ustaleniami studium. Niezachowanie tego
wymogu mo¿e prowadziæ do niewa¿noœci uchwa³y Rady
Gminy w przedmiocie uchwalenia planu, o czym mowa w treœci art. 28 ust. 1 tej¿e Ustawy.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
obszar objêty projektem planu "Cracovia" w strukturze
Miasta po³o¿ony jest w okreœlonej w Studium strefie miejskiej w wyodrêbnionym obszarze œródmieœcia, który wyró¿nia siê wysokim udzia³em funkcji o charakterze publicznym (m.in. Muzeum Narodowe, zespó³ budynków uniwersyteckich i Park Jordana, bezpoœrednie s¹siedztwo Hotelu Cracovia i kina Kijów). Jednoczeœnie lokalizacja w s¹siedztwie B³oñ Krakowskich, stwarza koniecznoœæ szczególnego traktowania tego obszaru, zw³aszcza, ¿e stanowi
on wa¿n¹ w skali Miasta przestrzeñ publiczn¹, zwi¹zan¹
z lokalizacj¹ programu sportowo-rekreacyjnego.
Ustalenia Studium okreœlaj¹ tereny o "przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowo - us³ugowej", co nie oznacza, ¿e jedynej.
W stosunku do ca³ego obszaru oznaczonego w Studium
w tym rejonie jako "MU", teren "US" w planie stanowi
ok. 10%. Tak wiêc wyznaczenie w planie takiego terenu nie
narusza ustaleñ Studium.
Z uwagi na wielkoœæ dzia³ki (544 m 2) oraz jej kszta³t i po³o¿enie, przeznaczenie i w konsekwencji realizacja zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno - us³ugowej zgodnie
z przepisami odrêbnymi prowadzi³aby do zaprzeczenia
zasadom kszta³towania ³adu przestrzennego i formowania zabudowy.
Jednoczeœnie wyjaœnia siê, ¿e gabaryty projektowanej zabudowy w projekcie planu nie musz¹ nawi¹zywaæ do gabarytów zabudowy s¹siedniej - zasada ta obowi¹zuje jedynie
w przypadku sporz¹dzania analizy urbanistyczno - architektonicznej do decyzji o ustalenie warunków zabudowy.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Patena
Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr LX/777/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "CRACOVIA"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej dla obszaru "Cracovia" zosta³y okreœlone
w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru tj. w uchwale w sprawie uchwa-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 7

— 185 —

lenia planu oraz w czêœci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
1. Przebudowa, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego:
1) W obszarze planu mog¹ byæ wytyczane dojazdy z dostêpem do dróg publicznych, niewyznaczone w planie
liniami rozgraniczaj¹cymi;
2) Budowa miejsc postojowych w obszarze planu - na parkingach naziemnych i podziemnych.
2. Przebudowa, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: doprowadzenie wody do nowych odbiorców mo¿e nast¹piæ, poprzez:
- budowê wodoci¹gu w ul. Ka³u¿y spinaj¹cego istniej¹cy
wodoci¹g φ 110 mm w al. Marsza³ka Focha z wodoci¹giem φ 125 mm w ul. Rotmistrza Dunin-W¹sowicza,
- budowê wodoci¹gu spinaj¹cego wodoci¹g mm
w al. Marsza³ka Focha z magistral¹ φ 500 mm (poza
obszarem planu) przecinaj¹c¹ poprzecznie al. Marsza³ka Focha,
- budowê nowych przy³¹czy,
- wykorzystanie istniej¹cych przy³¹czy wodoci¹gowych
po uprzednim sprawdzeniu ich przepustowoœci.
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych: utrzymuje siê istniej¹ce przewody kanalizacyjne:
- φ 200 mm - ul. Ka³u¿y i pó³nocno-wschodnia czeœæ
obszaru objêtego planem (kanalizacja ogólnosp³awna tylko do odwodnienia ulicy),
- φ 400 mm - ul. £owiecka,
- kolektor o przekroju 600/900 mm - φ 400 mm - ul. Rotmistrza Dunin-W¹sowicza (w bezpoœrednim s¹siedztwie).
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s³ugê finansowania prowadz¹ w³aœciwe w tych sprawach
miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji mog¹ byæ 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) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu
odwodnienia terenów,
c) programu ochrony œrodowiska,
d) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
e) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
f) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno - gospodarczym w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów Miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy
(w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami
o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta: M. Patena

Odprowadzenie œcieków sanitarnych jak równie¿ wód opadowych z planowanych obiektów nast¹pi w oparciu o dotychczasowe kana³y poprzez wykonanie przy³¹czy kanalizacyjnych lub rozbudowê miejskiej sieci w zakresie umo¿liwiaj¹cym wykonanie bezpoœrednich przy³¹czy kanalizacyjnych;
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu Miasta,
2) Wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et Miasta - w ramach m.in.:
a) œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
d) kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych œrodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i ob-
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