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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LX/776/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "TS WIS£A"
RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Skala 1:1000*

* 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/776/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "TS WIS£A"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS Wis³a" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 18 sierpnia do 16 wrzeœnia 2008 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 30 wrzeœnia 2008 r., wp³ynê³o 6 uwag.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS Wis³a",
- "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 2004/2008
zdnia 13 paŸdziernika 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu. Sposób rozpatrzenia uwag nie wymaga³ wprowadzenia zmian do projektu planu.
CZÊŒÆ I
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki nr 50/2 obrêb 12 Krowodrza, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem KD/L - Teren Komunikacji -droga publiczna klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem KD/D - Teren Komunikacji -droga
publiczna klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê, by nieruchomoœæ zosta³a przekszta³cona
w tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o warunkach zabudowy okreœlonych w § 25 ust. 4 pkt 2 lub § 25 ust. 4
pkt 3 projektu planu.
Teren nieruchomoœci w Studium stanowi teren przeznaczony do zabudowy i zainwestowania. Studium nie zalicza terenu do ¿adnego z wyodrêbnionych na K-1 kategorii terenów
o okreœlonej funkcji (przeznaczeniu).Teren ze wzglêdu na swoje po³o¿enie, maj¹c na uwadze przywo³any rysunek Studium
oraz jego zapisy o orientacyjnym przebiegu granic terenów
o wyodrêbnionym przeznaczeniu, mo¿e byæ zaliczony do terenów UP (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych)
lub terenów MU (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkalnous³ugowej).
Brak dok³adnego sprecyzowania funkcji terenu oraz przywo³ane ustalenia Studium pozwalaj¹ na kszta³towanie jej
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przeznaczenia w projekcie planu w sposób nawi¹zuj¹cy do
funkcji okreœlonej dla terenów z ni¹ s¹siaduj¹cych. Dzia³anie
takie nie naruszy przy tym zasad wynikaj¹cych z ustaleñ Studium, jak i przepisów art. 1 i art. 9 ust. 4 Ustawy.
Zawarty w uwadze wniosek o przeznaczenie nieruchomoœci pod zabudowê mieszkaniow¹ lub mieszkaniowo-us³ugow¹,
zwi¹zany jest:
- z chêci¹ racjonalnego zagospodarowania nieruchomoœci,
zgodnego z jej po³o¿eniem, s¹siedztwem zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej oraz jej walorami ekonomicznymi,
- z zaawansowanym procesem ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmuj¹cego zabudowê mieszkaniowous³ugow¹.
Proponowane zagospodarowania nie naruszy ³adu przestrzennego ul. Reymonta. Nie bêdzie stanowiæ ingerencji w istniej¹cy uk³ad komunikacyjny tej ulicy i nie przeszkodzi w realizacji zamierzeñ us³ugowych zwi¹zanych z rozbudow¹ kompleksu sportowego TS Wis³a. Stanowiæ bêdzie nawi¹zanie do istniej¹cej po po³udniowej stronie intensywnej zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej. Dlatego te¿ wnosi o ustalenie warunków
zabudowy zbli¿onych do wskazanych dla terenów us³ug turystycznych UT.2 lub UT.3.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
lub mieszkaniowo-us³ugow¹ nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
Dzia³ka nr 50/2 w projekcie planu po³o¿ona jest w Terenie
Komunikacji KD z podstawowym przeznaczenie terenu na drogi
publiczne klasy lokalnej KD/L i klasy dojazdowej KD/D.
Teren KD/L (ul. Reymonta) powinien zdecydowanie byæ
kszta³towany jako przestrzeñ publiczna, z priorytetem obs³ugi
komunikacyjnej. Wprowadzenie w tym terenie zabudowy zak³óci³oby powa¿nie jego funkcjonowanie.
Przedmiotowa dzia³ka ze wzglêdu na istniej¹c¹ zieleñ,
zgodnie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y, objêta jest zasad¹
utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ i wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej. Utrzymanie tej
zieleni jako towarzysz¹cej zagospodarowaniu terenu ul. Reymonta jest mo¿liwe i wskazane przytoczonymi zapisami planu. Wprowadzenie w tym miejscu zabudowy wykluczy³oby
tê mo¿liwoœæ.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby wprowadzenie zabudowy o znacz¹cych gabarytach poza ukszta³towan¹ po³udniow¹ pierzej¹ ul. Reymonta. Przeznaczenie, i w konsekwencji umo¿liwienie realizacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-us³ugowej, by³oby w sprzecznoœci z zasadami ³adu przestrzennego i formowania (kszta³towania) przestrzeni publicznych.
Zgodnie z ustaleniami sporz¹dzanego planu, dzia³ka wchodz¹ca w sk³ad terenów KD/L i KD/D bêdzie przeznaczona do
wykupu.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki nr 50/2 obrêb 12 Krowodrza, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem KD/L - Teren Komunikacji - droga
publiczna klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem KD/D - Teren Komunikacji - droga
publiczna klasy dojazdowej.
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[...]*
wnios³a uwagê, by nieruchomoœæ zosta³a przekszta³cona w
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o oznaczeniu
MW i warunkach zabudowy okreœlonych w § 25 ust. 4 pkt 2 lub
§ 25 ust. 4 pkt 3 projektu planu.
Teren nieruchomoœci w Studium stanowi teren przeznaczony do zabudowy i zainwestowania. Studium nie zalicza terenu do ¿adnego z wyodrêbnionych na K-1 kategorii terenów
o okreœlonej funkcji (przeznaczeniu).Teren ze wzglêdu na swoje po³o¿enie, maj¹c na uwadze przywo³any rysunek Studium
oraz jego zapisy o orientacyjnym przebiegu granic terenów o
wyodrêbnionym przeznaczeniu, mo¿e byæ zaliczony do terenów UP (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych)
lub terenów MU (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkalnous³ugowej).
Brak dok³adnego sprecyzowania funkcji terenu oraz przywo³ane ustalenia Studium pozwalaj¹ na kszta³towanie jej przeznaczenia w projekcie planu w sposób nawi¹zuj¹cy do funkcji
okreœlonej dla terenów z ni¹ s¹siaduj¹cych. Dzia³anie takie nie
naruszy przy tym zasad wynikaj¹cych z ustaleñ Studium, jak
i przepisów art. 1 i art. 9 ust. 4 Ustawy.
Zawarty w uwadze wniosek o przeznaczenie nieruchomoœci pod zabudowê mieszkaniow¹ lub mieszkaniowo-us³ugow¹,
zwi¹zany jest:
- z chêci¹ racjonalnego zagospodarowania nieruchomoœci,
zgodnego z jej po³o¿eniem, s¹siedztwem zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej oraz jej walorami ekonomicznymi,
- z zaawansowanym procesem ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmuj¹cego zabudowê mieszkaniowous³ugow¹, wspartym stosownym orzeczeniem SKO.
Proponowane zagospodarowania nie naruszy ³adu przestrzennego ul. Reymonta. Nie bêdzie stanowiæ ingerencji w istniej¹cy uk³ad komunikacyjny tej ulicy i nie przeszkodzi w realizacji zamierzeñ us³ugowych zwi¹zanych z rozbudow¹ kompleksu sportowego TS Wis³a. Stanowiæ bêdzie nawi¹zanie do istniej¹cej po po³udniowej stronie intensywnej zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej.
Do uwagi za³¹czono analizê urbanistyczn¹ terenu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
lub mieszkaniowo-us³ugow¹ nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
Dzia³ka nr 50/2 w projekcie planu po³o¿ona jest w Terenie
Komunikacji KD z podstawowym przeznaczenie terenu na drogi
publiczne klasy lokalnej KD/L i klasy dojazdowej KD/D.
Teren KD/L (ul. Reymonta) powinien zdecydowanie byæ
kszta³towany jako przestrzeñ publiczna, z priorytetem obs³ugi
komunikacyjnej. Wprowadzenie w tym terenie zabudowy zak³óci³oby powa¿nie jego funkcjonowanie.
Przedmiotowa dzia³ka ze wzglêdu na istniej¹c¹ zieleñ,
zgodnie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y, objêta jest zasad¹
utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ i wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej. Utrzymanie tej
zieleni jako towarzysz¹cej zagospodarowaniu terenu ul. Reymonta jest mo¿liwe i wskazane przytoczonymi zapisami planu. Wprowadzenie w tym miejscu zabudowy wykluczy³oby
tê mo¿liwoœæ.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby wprowadzenie zabudowy o znacz¹cych gabarytach poza ukszta³towan¹ po³udniow¹ pierzej¹ ul. Reymonta. Przeznaczenie, i w konsekwen-
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cji umo¿liwienie realizacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-us³ugowej, by³oby w sprzecznoœci z zasadami ³adu
przestrzennego i formowania (kszta³towania) przestrzeni publicznych.
Zgodnie z ustaleniami sporz¹dzanego planu, dzia³ka wchodz¹ca w sk³ad terenów KD/L i KD/D bêdzie przeznaczona do
wykupu.
3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki nr 50/2 obrêb 12 Krowodrza, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem KD/L -Teren Komunikacji -droga publiczna klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem KD/D -Teren Komunikacji -droga publiczna klasy dojazdowej.
[...]*
wnios³a uwagê, by nieruchomoœæ zosta³a przekszta³cona w tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o oznaczeniu
MW i warunkach zabudowy okreœlonych w § 25 ust. 4 pkt 2 lub
§ 25 ust. 4 pkt 3 projektu planu.
Teren nieruchomoœci w Studium stanowi teren przeznaczony do zabudowy i zainwestowania. Studium nie zalicza terenu do ¿adnego z wyodrêbnionych na K-1 kategorii terenów
o okreœlonej funkcji (przeznaczeniu). Teren ze wzglêdu na swoje po³o¿enie, maj¹c na uwadze przywo³any rysunek Studium
oraz jego zapisy o orientacyjnym przebiegu granic terenów
o wyodrêbnionym przeznaczeniu, mo¿e byæ zaliczony do terenów UP (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych)
lub terenów MU (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkalnous³ugowej).
Brak dok³adnego sprecyzowania funkcji terenu oraz przywo³ane ustalenia Studium pozwalaj¹ na kszta³towanie jej przeznaczenia w projekcie planu w sposób nawi¹zuj¹cy do funkcji
okreœlonej dla terenów z ni¹ s¹siaduj¹cych. Dzia³anie takie nie
naruszy przy tym zasad wynikaj¹cych z ustaleñ Studium, jak
i przepisów art. 1 i art. 9 ust. 4 Ustawy.
Zawarty w uwadze wniosek o przeznaczenie nieruchomoœci pod zabudowê mieszkaniow¹ lub mieszkaniowo-us³ugow¹,
zwi¹zany jest:
- z chêci¹ racjonalnego zagospodarowania nieruchomoœci,
zgodnego z jej po³o¿eniem, s¹siedztwem zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej oraz jej walorami ekonomicznymi,
- z zaawansowanym procesem ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia obejmuj¹cego zabudowê mieszkaniowous³ugow¹, wspartym stosownym orzeczeniem SKO.
Proponowane zagospodarowania nie naruszy ³adu przestrzennego ul. Reymonta. Nie bêdzie stanowiæ ingerencji w
istniej¹cy uk³ad komunikacyjny tej ulicy i nie przeszkodzi w
realizacji zamierzeñ us³ugowych zwi¹zanych z rozbudow¹ kompleksu sportowego TS Wis³a. Stanowiæ bêdzie nawi¹zanie do
istniej¹cej po po³udniowej stronie intensywnej zabudowy
mieszkaniowo-us³ugowej.
Do uwagi za³¹czono analizê urbanistyczn¹ terenu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
lub mieszkaniowo-us³ugow¹ nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
Dzia³ka nr 50/2 w projekcie planu po³o¿ona jest w Terenie
Komunikacji KD z podstawowym przeznaczenie terenu na drogi
publiczne klasy lokalnej KD/L i klasy dojazdowej KD/D.
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Teren KD/L (ul. Reymonta) powinien zdecydowanie byæ
kszta³towany jako przestrzeñ publiczna, z priorytetem obs³ugi
komunikacyjnej. Wprowadzenie w tym terenie zabudowy zak³óci³oby powa¿nie jego funkcjonowanie.
Przedmiotowa dzia³ka ze wzglêdu na istniej¹c¹ zieleñ, zgodnie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y, objêta jest zasad¹ utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ i wykorzystanie ich
jako elementu zieleni urz¹dzonej. Utrzymanie tej zieleni jako
towarzysz¹cej zagospodarowaniu terenu ul. Reymonta jest
mo¿liwe i wskazane przytoczonymi zapisami planu. Wprowadzenie w tym miejscu zabudowy wykluczy³oby tê mo¿liwoœæ.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby wprowadzenie zabudowy o znacz¹cych gabarytach poza ukszta³towan¹ po³udniow¹ pierzej¹ ul. Reymonta. Przeznaczenie, i w konsekwencji umo¿liwienie realizacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-us³ugowej, by³oby w sprzecznoœci z zasadami ³adu
przestrzennego i formowania (kszta³towania) przestrzeni publicznych.
Zgodnie z ustaleniami sporz¹dzanego planu, dzia³ka wchodz¹ca w sk³ad terenów KD/L i KD/D bêdzie przeznaczona do
wykupu.
4. Uwaga Nr 5
dotyczy obszaru ca³ego planu.
Wniós³ [...]*
Wnieœli [...]*
oraz inni zainteresowani wg CZÊŒCI 2 niniejszego za³¹cznika
wnieœli uwagê:
1. Przeciw zabudowie, która przyczyni³aby siê do zablokowania g³ównego kana³u przewietrzania Miasta. Przewidywana zabudowa swoj¹ intensywnoœci¹ i wysokoœci¹ spowoduje zablokowanie dop³ywu do centrum Krakowa mas œwie¿ego powietrza, co pogorszy warunki odpoczynku i uniemo¿liwi nale¿yte przewietrzanie.
2. Przeciw nowej zabudowie:
a) wy¿szej ni¿ budynek "starej" hali TS Wis³a od strony
ul. Reymonta,
b) wy¿szej ni¿ dwie kondygnacje (ok. 6 m) zabudowie od
strony ul. Chodowieckiego (powinna nawi¹zywaæ do dominuj¹cej historycznej zabudowy Cichego K¹cika),
c) wy¿szej ni¿ cztery kondygnacje (ok. 12 m) dla pozosta³ej
zabudowy.
3. Przeciw przeznaczeniu szerokiego pasa terenu (w tym kosztem istniej¹cego pasa zieleni o znacznej wartoœci biologicznej) pod drogi w ul. Reymonta. M. in. niczym nieuzasadnionemu poszerzeniu ul. Reymonta do czterech pasm ruchu
ko³owego. Przeciw umiejscowieniu w ul. Reymonta przystanków autobusowych, przeciw obs³udze komunikacyjnej
terenów TS Wis³a od strony ul. Chodowieckiego.
Popieraj¹:
- Zachowanie terenów przylegaj¹cych do Parku Jordana, B³oñ,
osiedla Cichy K¹cik i kampusu AGH z Miasteczkiem Studenckim jako terenów ciszy, spokoju, wypoczynku, a nie intensywnej zabudowy komercyjnej i uci¹¿liwej komunikacji.
- Pozostawienie na terenach "TS Wis³a" funkcji sportu i rekreacji jako jedynej w tym rejonie Miasta, budowê nowych obiektów sportowych na terenie wyburzonego stadionu lekkoatletycznego, pozostawienie min. 75 % terenów biologicznie
czynnych dla ca³ego obszaru. K¹pieliska powinny zostaæ odnowione.
Pozostawienie jak najwiêkszej iloœci istniej¹cych drzew i zieleni o wysokich walorach estetycznych i pe³ni¹cych funkcje
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izolacyjn¹. Wysoka zieleñ pe³ni funkcje izolacji akustycznej od
masowych imprez sportowych i odbywaj¹cych siê na Miasteczku Studenckim innych wydarzeñ kulturalnych.
[...]* maj¹ uzasadnione obawy przed przekszta³caniem terenów sportu i rekreacji na tereny komercyjne o du¿ej intensywnoœci. Zapis planu w obecnej formie móg³by przyczyniæ siê
do pogorszenia stanu œrodowiska przyrodniczego i mieszkaniowego w rejonie Cichego K¹cika oraz do wzrostu zanieczyszczenia centrum Krakowa przez planowan¹ now¹ zabudowê - g³ównego pasa przewietrzania miasta.
Brak jest w projekcie planu ca³kowitej zgodnoœci planowanych nowych funkcji z obecnie obowi¹zuj¹cy Studium. Zgodnie z zapisem Studium podstawowym przeznaczeniem tego
obszaru s¹ us³ugi publiczne: zabudowa us³ugowa - obiekty
i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicznych, w szczególnoœci w dziedzinie administracji, oœwiaty, zdrowia, opieki spo³ecznej, kultury, sportu i rekreacji, a tak¿e zielni publicznej. Projekt planu zak³ada przeznaczenie sporych terenów pod inwestycje komercyjne o wiêkszej wysokoœci i intensywnoœci ni¿
wnioskowali potencjalni inwestorzy planuj¹cy przede wszystkim obiekty hotelowe na dzia³kach nr 180/3 i 179/6.
Fakt, i¿ planowane Euro 2012 mo¿e odbyæ siê równie¿ w
Krakowie nie mo¿e a¿ tak drastycznie wp³ywaæ na zmianê przestrzeni, œrodowiska przyrodniczego i mieszkaniowego miasta
w tym niszcz¹c istniej¹c¹ wysok¹ zieleñ o charakterze krajobrazowym i izolacyjnym.
D¹¿enie do uchwalenia planu w obecnej postaci i dopuszczenie tak intensywnej zabudowy niezwi¹zanej z funkcj¹ us³ug
publicznych (w tym sportu), a bêd¹cych przedsiêwziêciami
komercyjnymi, niszczenie cennego œrodowiska naturalnego,
stwarzanie dodatkowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ i ha³asu w strefie centralnej miasta nie jest dzia³aniem po¿¹danym wœród
mieszkañców.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Planowana zabudowa nie przyczyni siê do zablokowania
g³ównego kana³u przewietrzania Miasta oraz nie pogorszy warunków odpoczynku.
Zgodnie ze Studium kszta³towanie warunków przewietrzania miasta wymaga zachowania wyznaczonych obszarów
otwartych tworz¹cych system przyrodniczy oraz uwzglêdnienia wyodrêbnionych korytarzy przewietrzaj¹cych, które obejmuj¹ doliny cieków wodnych. Obszar planu nie jest terenem
otwartym i nie s¹siaduje z ¿adnym wymienionym w Studium
ciekiem wodnym podlegaj¹cym ograniczeniom.
Odpowiednie przewietrzanie miasta od strony zachodniej
zapewnia dolina Rudawy i szerokie otwarte przestrzenie B³oñ
Krakowskich.
Ad 2.
Zgodnie ze Studium obszar planu znajduje siê w strefie
miejskiej, kszta³towanej jako przestrzeñ o typowo miejskim
charakterze. G³ówne kierunki zmian w zagospodarowaniu obszarów po³o¿onych w strefie miejskiej to m. in. intensyfikacja
zainwestowania.
Istniej¹ca zabudowa ukszta³towana w tym rejonie (w obrêbie planu, jak równie¿ poza nim) to przewa¿nie obiekty o wysokoœciach powy¿ej 20 m.
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Nawi¹zanie form¹ i parametrami obiektów us³ug do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest zgodne z zasadami kszta³towania ³adu przestrzennego. Nie mo¿na oczekiwaæ,
aby formy i gabaryty zabudowy o zupe³nie innej funkcji (sportowej i us³ugowej) ni¿ mieszkaniowa jednorodzinna terenów
Cichego K¹cika by³y do niej dostosowane.
Uk³ad urbanistyczny Cichego K¹cika nie zostaje naruszony. Ustalone w planie zasady zagospodarowania terenów po
wschodniej stronie ul. Chodowieckiego zapewniaj¹ dystans
intensywniejszej gabarytowo zabudowy us³ugowej od istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (odleg³oœæ ok.
33-35 m) poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, obowi¹zek realizacji szpaleru drzew jako pasa zieleni o charakterze izolacyjnym oraz ograniczenie wysokoœci planowanych w tej czêœci obszaru planu obiektów do 12 i 15 m.
Ad 3.
Ustalenia planu nie przes¹dzaj¹ o iloœci pasm ruchu w planowanych ulicach.
Celem ustaleñ planu jest zapewnienie terenu niezbêdnego
dla obs³ugi komunikacyjnej. Parametry ul. Reymonta (na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Reymana) s¹ uzasadnione wielkoœci¹ prognozowanego ruchu drogowego w strefie skrzy¿owania z ul. Piastowsk¹ oraz potrzeb¹ wydzielenia w przekroju
jezdni miejsca na wjazd i wyjazd z projektowanego parkingu
podziemnego na terenie stadionu.
Ustalenia planu nie przes¹dzaj¹, ¿e w ul. Reymonta bêdzie
prowadzona komunikacja zbiorowa. Proponowane rejony lokalizacji przystanków autobusowych w ul. Reymonta s¹ elementem informacyjnym planu i je¿eli nie zostanie wskazana
taka potrzeba nie musz¹ zostaæ zrealizowane.
W przypadku istniej¹cej zieleni, zw³aszcza cennej przyrodniczo zieleni wysokiej, zgodnie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y,
obowi¹zuje zasada utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ i wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej.
Ulica Chodowieckiego jest drog¹ publiczn¹, nie ma ¿adnych podstaw, aby ustaleniami planu ograniczaæ prawo dojazdu niektórym u¿ytkownikom. Je¿eli ze wzglêdów funkcjonalnych takie ograniczenia by³yby uzasadnione, mo¿e ono byæ
wprowadzone w drodze w³aœciwej organizacji ruchu.
Opracowany i wy³o¿ony do publicznego wgl¹du projekt
planu jest zgodny z dokumentem Studium. Wyznaczone w Studium kategorie terenów o zró¿nicowanych kierunkach zagospodarowania dotycz¹ terenów o przewa¿aj¹cych, lecz nie jedynych funkcjach.
Obszar planu pozostaje terenem sportu i rekreacji. Lokalizacja obiektów hotelowych jest, zgodnie z wymaganiami
UEFA, warunkiem koniecznym do spe³nienia w przypadku
realizacji mistrzowskich rozgrywek pi³karskich w Krakowie.
Obiekty hotelowe s¹ uzupe³nieniem g³ównych funkcji, jakimi
s¹ sport i rekreacja.
Celem planu nie jest wy³¹cznie ustalenie regulacji dla zabudowy zgodnych z oczekiwaniami "potencjalnych inwestorów", lecz ustalenia takich parametrów zabudowy, aby ujednoliciæ i zharmonizowaæ zabudowê.
5. Uwaga Nr 6
dotyczy obszaru ca³ego planu
[...]*
podjê³a Uchwa³ê Nr XXVII/266/08 z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
z uwagami dotycz¹cymi:
1. Nie wprowadzanie zabudowy, która w jakikolwiek sposób
przyczyni³aby siê do zablokowania g³ównego kana³u przewietrzania Miasta. Przewidywana zabudowa swoj¹ inten-
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sywnoœci¹ i wysokoœci¹ mog³aby bezpoœrednio zablokowaæ
dop³yw mas œwie¿ego powietrza, co pogorszy³oby to warunki odpoczynku w Parku im. H. Jordana oraz mog³oby
uniemo¿liwiæ nale¿yte przewietrzanie terenów w tym:
al. Mickiewicza i al. S³owackiego.
2. Ograniczenie wysokoœci zabudowy:
a) od strony ul. Reymonta - nowa zabudowa nie mo¿e przewy¿szaæ swoimi gabarytami wysokoœci gzymsu istniej¹cych skrzyde³ starej hali sportowej TS Wis³a,
b) od strony ul. Chodowieckiego - do wysokoœci 6 m - nowa
zabudowa powinna nawi¹zywaæ do dominuj¹cej historycznej zabudowy Cichego K¹cika nie przekraczaj¹cej
dwóch kondygnacji,
c) dla pozosta³ej zabudowy nowa zabudowa nie powinna
przekraczaæ czterech kondygnacji - 12 m, tak aby nie by³a
wy¿sza ni¿ otaczaj¹ce drzewa.
3. Nie wprowadzanie poszerzenia pod cztery pasy ruchu na
ul. Reymonta oraz nie wprowadzanie nowej linii autobusowej na ul. Reymonta - co zosta³o uzasadnione w opracowanym przez MPK studium rentownoœci linii.
4. Nie wprowadzanie intensywnej zabudowy komercyjnej
i uci¹¿liwej komunikacji na tereny przylegaj¹ce do Parku
im. H. Jordana, Krakowskich B³oñ, zabudowy osiedla Cichu
K¹cik i kampusu AGH z Miasteczkiem Studenckim jako terenów ciszy, spokoju, nauki i wypoczynku.
5. Zachowanie na terenach "TS Wis³a" funkcji sportu i rekreacji
jako jedynej w tym rejonie Miasta. Budowa nowych obiektów sportowych na terenach wyburzonego stadionu lekkoatletycznego, powinna byæ realizowana z pozostawienie min.
75 % terenów biologicznie czynnych dla ca³ego obszaru objêtego planem. Przewidywane w planie przeznaczenie znacznych terenów pod intensywn¹ zabudowê o charakterze komercyjnym ca³kowicie zmieni³oby wygl¹d tej przestrzeni,
przeznaczonej od pocz. XX w. na funkcje zwi¹zane ze sportem. Cichy K¹cik, Park im. H. Jordana oraz B³onia to tereny
wypoczynku. Wyburzony stadion lekkoatletyczny powinien
byæ zast¹piony nowym obiektem sportowym: wielofunkcyjn¹ hal¹ sportow¹, lodowiskiem, basenami.
Zachowanie jak najwiêkszej iloœci istniej¹cych drzew i terenów zieleni o wysokich walorach estetycznych i pe³ni¹cych funkcje izolacyjn¹. Wysoka zieleñ pe³ni funkcje izolacji akustycznej
od masowych imprez sportowych i odbywaj¹cych siê na Miasteczku Studenckim wydarzeñ kulturalnych. Ten kompleks zieleni to równie¿ ochrona przed zanieczyszczeniami terenów wypoczynku.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Planowana zabudowa nie przyczyni siê do zablokowania
g³ównego kana³u przewietrzania Miasta oraz nie pogorszy warunków odpoczynku.
Zgodnie ze Studium kszta³towanie warunków przewietrzania miasta wymaga zachowania wyznaczonych obszarów
otwartych tworz¹cych system przyrodniczy oraz uwzglêdnienia wyodrêbnionych korytarzy przewietrzaj¹cych, które obejmuj¹ doliny cieków wodnych. Obszar planu nie jest terenem
otwartym i nie s¹siaduje z ¿adnym wymienionym w Studium
ciekiem wodnym podlegaj¹cym ograniczeniom.
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Odpowiednie przewietrzanie miasta od strony zachodniej
zapewnia dolina Rudawy i szerokie otwarte przestrzenie B³oñ
Krakowskich.
Ad 2.
Istniej¹ca zabudowa ukszta³towana w tym rejonie (w obrêbie planu, jak równie¿ poza nim) to przewa¿nie obiekty o wysokoœciach powy¿ej 20 m.
Nawi¹zanie form¹ i parametrami obiektów us³ug do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest zgodne z zasadami kszta³towania ³adu przestrzennego. Nie mo¿na oczekiwaæ,
aby formy i gabaryty zabudowy o zupe³nie innej funkcji (sportowej i us³ugowej) ni¿ mieszkaniowa jednorodzinna terenów
Cichego K¹cika by³y do niej dostosowane.
Uk³ad urbanistyczny Cichego K¹cika nie zostaje naruszony. Ustalone w planie zasady zagospodarowania terenów po
wschodniej stronie ul. Chodowieckiego zapewniaj¹ dystans
intensywniejszej gabarytowo zabudowy us³ugowej od istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (odleg³oœæ ok.
33-35 m) poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, obowi¹zek realizacji szpaleru drzew jako pasa zieleni o charakterze izolacyjnym oraz ograniczenie wysokoœci planowanych w tej czêœci obszaru planu obiektów do 12 i 15 m.
Ad 3.
Ustalenia planu nie przes¹dzaj¹ o iloœci pasm ruchu w planowanych ulicach.
Celem ustaleñ planu jest zapewnienie terenu niezbêdnego
dla obs³ugi komunikacyjnej. Parametry ul. Reymonta na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Reymana) s¹ uzasadnione wielkoœci¹ prognozowanego ruchu drogowego w strefie skrzy¿o-

wania z ul. Piastowsk¹ oraz potrzeb¹ wydzielenia w przekroju
jezdni miejsca na wjazd i wyjazd z projektowanego parkingu
podziemnego na terenie stadionu.
Ustalenia planu nie przes¹dzaj¹, ¿e w ul. Reymonta bêdzie
prowadzona komunikacja zbiorowa. Proponowane rejony lokalizacji przystanków autobusowych w ul. Reymonta s¹ elementem informacyjnym planu i je¿eli nie zostanie wskazana
taka potrzeba nie musz¹ zostaæ zrealizowane.
Ad 4 i 5.
Ustalenia projektu planu wyznaczaj¹ przede wszystkim tereny sportu i rekreacji. Lokalizacja obiektów hotelowych jest,
zgodnie z wymaganiami UEFA, warunkiem koniecznym do
spe³nienia w przypadku realizacji mistrzowskich rozgrywek
pi³karskich w Krakowie. Obiekty hotelowe s¹ uzupe³nieniem
g³ównych funkcji wskazanych w tym terenie, jakimi s¹ sport
i rekreacja.
Zgodnie ze Studium obszar planu znajduje siê w strefie
miejskiej, kszta³towanej jako przestrzeñ o typowo miejskim
charakterze. G³ówne kierunki zmian w zagospodarowaniu obszarów po³o¿onych w strefie miejskiej to m. in. intensyfikacja
zainwestowania.
W projekcie planu przewidziano uk³ad komunikacyjny oparty na drogach dojazdowych i lokalnych, obs³uguj¹cy jedynie
bezpoœrednie otoczenie.
Ad 6.
W przypadku istniej¹cej zieleni, zw³aszcza cennej przyrodniczo zieleni wysokiej, zgodnie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y,
obowi¹zuje zasada utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ i wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej.
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IMIÊ i NAZWISKO lub NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji planistycznej)

27.
[...]*
27.
28.
[...]*
28.
29.
[...]*
29.
30.
[...]*
30.
31.
[...]*
31.
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[...]*
32.
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[...]*
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[...]*
34.
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[...]*
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[...]*
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[...]*
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38.
[...]*
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[...]*
39.
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[...]*
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[...]*
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[...]*
42.
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[...]*
43.
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44.
45.
[...]*
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[...]*
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[...]*
47.
48.
[...]*
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[...]*
49.
50.
[...]*
50.
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[...]*
51.
52.
[...]*
52.
53.
[...]*
53.
54.
[...]*
54.
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[...]*
55.
56.
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56.
57.
[...]*
57.
58.
[...]*
58.
________
* 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.
Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LX/776/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "TS Wis³a".
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru "TS Wis³a"
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 z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej:
1. Przebudowa, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Uk³ad podstawowy dróg publicznych:
a) droga lokalna z tramwajem KD/L+T (w ci¹gu al. 3 Maja,
której fragment znajduje siê w granicach planu),
b) droga lokalna KD/L (ul. Reymonta, której fragment znajduje siê w granicach planu)
2) Uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy - publiczne drogi dojazdowe KD/D (ul. Chodowieckiego, ul. Reymana, których fragmenty znajduj¹ siê w granicach planu)
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje elementy
dróg wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹ oraz obiekty i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu, takie jak: jezdnie, chodniki,
œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, powierzchnie
parkingowe, przejœcia piesze w poziomie jezdni, przejœcia
podziemne, k³adki i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe, a ponadto: w terenach KD/L+T - tory tramwajowe i urz¹dzenia z nimi
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zwi¹zane, w tym urz¹dzenia tramwajowej pêtli nawrotowej, a w terenach KD/L - tunele drogowe, ora urz¹dzenia
techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia sterowania ruchem,
obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu uci¹¿liwoœci
komunikacyjnej.
3) Budowa miejsc postojowych w obszarze planu - na parkingach naziemnych i podziemnych.
2. Przebudowa, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
a) Obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu podstawowej strefy zaopatrzenia w wodê o rzêdnej linii ciœnieñ 255,00 m n. p. m, zasilanie w wodê poprzez: rozbiorcz¹ sieæ wodoci¹gow¹:
- ul. Reymana - φ100 mm,
- ul. Reymonta - φ300 mm i φ100 mm,
- ul. Chodowieckiego - φ100 mm,
- al. 3 Maja - φ150mm (w bezpoœrednim s¹siedztwie),
- rejon basenu M.K.S. Cracovia - φ150 mm,
- po³udniowa czêœæ obszaru - φ100 mm (od al. 3 Maja
w kierunku pó³nocnym, w drodze znajduj¹cej siê pomiêdzy terenami M.K.S. Cracovia i T.S. Wis³a);
b) Doprowadzenie wody do nowych odbiorców mo¿na
przewidzieæ w nawi¹zaniu do istniej¹cej miejskiej sieci
wodoci¹gowej z uwzglêdnieniem:
- przebudowy wodoci¹gu φ100 mm na φ150 mm
w ul. Reymana, na odcinku od w³¹czenia w al. 3 Maja
do wysokoœci przy³¹cza wodoci¹gowego do stadionu pi³karskiego Wis³a Kraków,
- spiêcia wodoci¹gu φ100 mm w ul. Reymonta z wodoci¹giem φ300 mm w ul. Reymonta, rejon "trybuny pó³nocnej",
- w³¹czenie (spiêcie) wodoci¹gu φ150 mm w al. 3 Maja
do magistrali wodoci¹gowej φ600 mm w ul. Piastowskiej,
- przebudowy ruroci¹gu φ150 na φ300 w al. 3 Maja na
odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Reymana.
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych.
a) W obszarze w planu obowi¹zuje system kanalizacji
ogólnosp³awnej, sprowadzaj¹cy œcieki do centralnej
oczyszczalni œcieków P³aszów, odprowadzanie œcieków i wód opadowych poprzez istniej¹ce przewody
kanalizacyjne:
- kolektor ogólnosp³awny o przekroju 1400/2100 mm ul. Reymana,
- kolektor ogólnosp³awny o przekroju 2400/3000 mm al. 3 Maja,
- kanalizacja ogólnosp³awna o przekroju 600/900 mm
- φ600 mm - ul. Reymonta,
- kanalizacja ogólnosp³awna φ500 mm - φ400 mm φ300 mm - ul. Chodowieckiego;
b) 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.:
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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 cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne w³aœciwe w sprawach przygotowania i realizacji tych 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 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.
Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena
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