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§2

Uchwa³a* Nr LXVI/849/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2009 r.

1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y oraz czêœci graficznej planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) rysunek planu w skali 1:2000 ,,Przeznaczenie i warunki
zagospodarowania terenu'', stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y, ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów,
b) rysunek infrastruktury technicznej "Zasady uzbrojenia
terenu", stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y, okreœlaj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras
sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacjê zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne - do szczegó³owego ustalenia na
etapie przygotowania inwestycji i wydawania decyzji
administracyjnych;
2) rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3,
b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Po³udnie".
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 "Kliny Po³udnie", 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 za³¹czniku graficznym do uchwa³y Nr CXVIII/1260/06
Rady Miasta Krakowa z dnia 11 paŸdziernika 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Po³udnie".
Plan obejmuje tereny ograniczone:
- od wschodu ul. prof. W. M. Bartla,
- od pó³nocy ul. Zawi³¹,
- od strony zachodniej wzd³u¿ ul. Komuny Paryskiej i dalej
ul. Spacerow¹ i ul. S. Dzia³owskiego,
- od strony po³udniowej obwodnic¹ Krakowa - autostrad¹ A4.
Szczegó³owe granice obszaru objêtego uchwa³¹ okreœla rysunek planu.
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi 178,8 ha.
4. Zakres obowi¹zywania uchwa³y okreœlaj¹ przepisy zawarte
w § 2 i § 6 niniejszej uchwa³y.
________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
Jako podstawowy cel planu ustala siê zapewnienie warunków prawnych i przestrzennych dla realizacji programów inwestycyjnych dla:
1) rozwoju terenów dotychczas nie zainwestowanych oraz
uzupe³nienie zainwestowania w terenach zagospodarowanych;
2) inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej, niezbêdnej dla obs³ugi obszaru oraz dla uk³adu ogólno
miejskiego.
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§4
1. Ustalenia planu, stanowi¹ce treœæ uchwa³y, odnosz¹ siê odpowiednio do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale obejmuj¹:
1) przepisy ogólne, zawarte w Rozdziale I;
2) ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu, zawarte w Rozdziale II;
3) przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania - ustalenia szczegó³owe, zawarte w Rozdziale III;
4) przepisy koñcowe, zawarte w Rozdziale IV.
3. Ustalenia planu zawarte w uchwale i w czêœci graficznej
obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
4. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§5
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych na cele nierolnicze nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi
ich ochrony.
§6
1. Obowi¹zuj¹cymi elementami ustaleñ planu, wyznaczonymi
na rysunku planu s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczone nastêpuj¹cymi
symbolami identyfikacyjnymi:
a) 1MN - 2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 23, § 24),
b) MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§ 25),
c) 1U - 2U - Tereny zabudowy us³ugowej (§ 26, § 27),
d) 3U - Tereny zabudowy us³ug wielofunkcyjnych (§ 28),
e) UK - Tereny zabudowy us³ug kultu (§ 29),
f/) UPo -Tereny zabudowy us³ug publicznych - oœwiaty (§ 30),
g) ZP - Tereny zieleni urz¹dzonej (§ 31),
h) ZPL - Tereny zieleni parku miejskiego (§ 32),
i) ZI - Tereny zieleni izolacyjnej (§ 33),
j) ZWS - Tereny zieleni ochronnej cieku wodnego (§ 34),
k) WS -Tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych oraz
rowów stanowi¹cych urz¹dzenia wodne (§ 35),
l) E - tereny infrastruktury energetycznej (§ 36),
m) K - tereny infrastruktury sanitarnej (§ 37);
n) KDZ, KDL, KDD - tereny dróg publicznych (§ 38),
o) 1KU - 2KU -Tereny urz¹dzeñ komunikacyjnych (§ 39, § 40),
4) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy - oznaczaj¹ca liniê zabudowy pierzei ulicy, w której to linii nale¿y sytuowaæ wszystkie budynki elewacj¹ frontow¹;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy - oznaczaj¹ liniê ograniczaj¹c¹ sytuowanie budynków, tj. budynki mog¹ byæ
sytuowane w tej linii lub w g³¹b terenu;
6) obszar o z³o¿onych warunkach gruntowych - obszar,
w którym realizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania warunków okreœlonych w § 10 ust. 5;
2. Elementy oznaczone na rysunku planu, wynikaj¹ce z wymogów przepisów odrêbnych:
1) strefa ochronna od gazoci¹gu wysokoprê¿nego, której
szerokoœæ zosta³a okreœlona w § 18 uchwa³y;
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2) zasiêg ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady na œrodowisko - zgodnie z decyzj¹ o lokalizacji
autostrady A4:
a) strefa zagro¿eñ o zasiêgu 50 m od krawêdzi jezdni,
b) strefa uci¹¿liwoœci o zasiêgu 150 m od krawêdzi jezdni;
3) obszary lokalizacji stanowisk archeologicznych - okreœlaj¹ce tereny stanowisk archeologicznych, po³o¿onych
w obszarze planu, objêtych ewidencj¹ Wojewódzkiego
Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie (numeracja i opis
stanowisk zosta³y zamieszczone w §11 pkt 1 oraz na rysunku planu), w których obowi¹zuj¹ wymagania okreœlone w § 11 pkt 2 - 3 uchwa³y;
4) stanowiska roœlin chronionych - wskazane wg "Mapy
roœlinnoœci rzeczywistej Miasta Krakowa z wyznaczeniem
obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbêdnych dla
zachowania ekosystemu Miasta".
3. Elementami informacyjnie oznaczonymi na rysunku planu,
nie bêd¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) punkty widokowe - miejsca charakteryzuj¹ce siê mo¿liwoœci¹ niezak³óconego bliskiego i dalekiego widoku
w g³¹b terenu (punkty widokowe znajduj¹ na po³udniowej krawêdzi wierzchowiny Pagóra Kobierzyñskiego
z ekspozycj¹ szerokiej panoramy obszaru i t³a krajobrazowego, o zakresie k¹towym od wschodu do pó³nocnego zachodu);
2) ci¹gi widokowe - rejon obserwacji zapewniaj¹cy niezak³ócony widok na otaczaj¹cy krajobraz; g³ównym ci¹giem jest odcinek autostrady z ekspozycj¹ w kierunku
pó³nocnej czêœci obszaru - kompleksu szpitala im. dr Babiñskiego, fortów Kliny i Skotniki oraz PodgórekTynieckich; ci¹gami widokowymi s¹ równie¿ wierzchowiny niskich wzgórz poœrodku obszaru, z ekspozycj¹ w kierunku
pó³nocno-zachodnim (Szpital i forty, PodgórkiTynieckie,
Las Wolski z Klasztorem OO. Kamedu³ów) i po³udniowym (wzniesienia Pogórza Wielickiego);
3) œcie¿ki rowerowe - trasy rowerowe w rozumieniu § 7
ust. 1 pkt 15;
4) cieki wodne - istniej¹ce potoki Rzewny i Sidzinka oraz
wyodrêbnione rowy odwadniaj¹ce, stanowi¹ce urz¹dzenia wodne;
5) granice dzia³ek ewidencyjnych - wg stanu na dzieñ
przyst¹pienia do sporz¹dzenia projektu planu;
6) izofona 50dB - dopuszczalny d³ugookresowy œredni poziom ha³asu w œrodowisku odpowiadaj¹cy przedzia³owi
czasu odniesienia równemu wszystkim porom nocy, jaki
mog¹ powodowaæ drogi w terenach zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz
innych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
7) izofona 60dB - dopuszczalny d³ugookresowy œredni poziom ha³asu w œrodowisku odpowiadaj¹cy przedzia³owi
czasu odniesienia równemu wszystkim dobom w roku,
jaki mog¹ powodowaæ drogi w terenach zabudowy
mieszkaniowo-us³ugowej, rekreacyjno-wypoczynkowej
oraz innych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
8) zieleñ wysoka do utrzymania (o wymiarach pomnikowych) - istniej¹ce przy ul. Korpala drzewa, objête postêpowaniem o objêciu ich ochron¹ prawn¹ jako pomników
przyrody, w rozumieniu przepisów odrêbnych;
9) obszar aktywizacji gospodarczej - obszar zlokalizowany przy ulicy Zawi³ej, wskazany zgodnie z dokumentem
pn. Strategia Rozwoju Miasta Krakowa, do przekszta³ceñ i realizacji obiektów us³ugowych, produkcyjnych
i magazynowych;
10) przestrzenie publiczne - przestrzenie publiczne zlokalizowane w rejonie uk³adu komunikacyjnego i stanowisk
roœlin chronionych.
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§7
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Po³udnie";
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miasta Krakowa, o ile z treœci przepisu nie wynika
inaczej;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny zapis planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;
4) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
5) 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.);
6) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia terenu okreœlony w Rozdziale III, które winno przewa¿aæ w terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który
dopuszczony zosta³ na wyznaczonym terenie jako uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego wed³ug wskaŸników okreœlonych w Rozdziale III
uchwa³y;
8) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
istniej¹ce i projektowane drogi dojazdowe i wewnêtrzne oraz dojazdy i dojœcia, nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu, o których mowa w § 14
pkt 2 lit. b, niezbêdne dla zapewnienia prawid³owej obs³ugi obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego; przebieg tych dróg i dojazdów powinien byæ okreœlony na etapie podzia³u w³asnoœci lub projektu zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów odrêbnych;
9) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi z zakresu
handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, hotelarstwa, rzemios³a us³ugowego, urz¹dzeñ i obiektów turystyki, sportu i rekreacji, biurowe i administracji, instytucje finansowe, biura projektowe i badawczo - rozwojowe, szkó³, obiektów ochrony zdrowia (z wy³¹czeniem
szpitali i domów pomocy spo³ecznej), przedszkoli, placówek opiekuñczo-wychowawczych, infrastruktury technicznej, obiektów kultury i kultu oraz inne us³ugi o zbli¿onym charakterze, np. us³ugi niematerialne (konsultingowe, prawne, reklamowe itp.), us³ugi komunikacji (dla
terenów MN, MW i 2U zakres dopuszczalny us³ug okreœlaj¹ szczegó³owe przepisy, zawarte w rozdziale III);
10) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej (w rozumieniu
przepisów odrêbnych) w powierzchni terenu inwestycji;
11) wskaŸniku dopuszczalnej powierzchni zabudowy nale¿y przez to rozumieæ nieprzekraczalny parametr wykorzystania terenu wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni zabudowy, liczonej zgodnie z przepisami odrêbnymi, w powierzchni terenu inwestycji;
12) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony
symbolem literowym lub literowym z liczb¹ porz¹dkow¹,
odpowiednio do po³o¿enia w obszarze, dla którego plan
okreœla przeznaczenie i warunki zagospodarowania;
13) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty granicami projektu zagospodarowania w rozumie-
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niu przepisów odrêbnych, który obejmowaæ mo¿e dzia³kê ewidencyjn¹, czêœæ dzia³ki lub zespó³ dzia³ek;
14) wysokoœci budynku - nale¿y przez to rozumieæ okreœlenie maksymalnego pionowego wymiaru budynku, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
15) œcie¿kach rowerowych - nale¿y przez to rozumieæ trasy
wyznaczone na rysunku planu oraz nie wyznaczone na
rysunku planu wzd³u¿ ci¹gów projektowanych i istniej¹cych dróg, w ramach linii rozgraniczaj¹cych terenów
komunikacji i terenów zieleni, dla których obowi¹zuj¹
wymagania okreœlone w rozdziale II oraz w rozdziale III;
16) strefie - rozumie siê przez to obszar oznaczony na rysunku planu, dla którego w oparciu o wymogi przepisów
odrêbnych obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania i u¿ytkowania terenu;
17) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i utrzymane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni niskiej, skomponowane w sposób kompleksowy;
18) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ: ulice, place miejskie, dziedziñce, parki, skwery, w tym tak¿e otoczenie obiektów us³ugowych ogólnie dostêpne;
19) decyzji o lokalizacji autostrady A-4 - nale¿y przez to
rozumieæ Decyzjê Nr 3/98 Wojewody Krakowskiego
o ustaleniu lokalizacji autostrady p³atnej A-4 z dnia
29 grudnia 1998 r. oraz decyzjê ostateczn¹ Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast znak: GP-1/A-4/27EMAŒ/99/85 z dnia 3 sierpnia 1999 r. ustalaj¹c¹ lokalizacjê
autostrady.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrêbnych.
ROZDZIA£ II
Ustalenia dotycz¹ce ca³ego obszaru planu
§8
1. Utrzymanie b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania oraz u¿ytkowania terenów i obiektów - nie mog¹
naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) praw w³aœcicieli i u¿ytkowników terenów s¹siaduj¹cych;
3) warunków technicznych, przepisów sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
4) innych wymagañ w szczególnoœci dotycz¹cych ochrony
i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego - okreœlonych w niniejszym Rozdziale i w Rozdziale III.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania
terenu zgodnie z planem, o ile przepisy uchwa³y nie stanowi¹ inaczej.
§9
Ustala siê zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, poprzez:
1) nakazy:
a) realizacji zagospodarowania i zabudowy terenów zgodnie z warunkami ustalonymi w planie;
b) kszta³towania zabudowy w sposób zapewniaj¹cy ochronê ci¹gów i punktów widokowych,
c) lokalizowania zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy (nieprzekraczalnymi
lub obowi¹zuj¹cymi),
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d) sukcesywnej realizacji ma³ej architektury i oœwietlenia
w celu zapewnienia w³aœciwych standardów u¿ytkowych
dla przestrzeni publicznych,
e) realizacji programu funkcjonalnego okreœlonego dla obszaru oznaczonego symbolami od 2MN.1. do 2MN.3.
i od 3U.3. do 3U.10., w sposób kompleksowy (z zapewnieniem pe³nej wewnêtrznej obs³ugi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej), gwarantuj¹cy uzyskanie wysokiego standardu zagospodarowania i zabudowy tych terenów, z uwzglêdnieniem ustaleñ zawartych w § 24 i § 28;
f) nakaz realizacji zabudowy wed³ug za³o¿onych wskaŸników, z zachowaniem warunków zrównowa¿onego rozwoju
i ustalonych zasad ochrony œrodowiska,
g) wyposa¿enia terenów oznaczonych symbolami UK i 3U
w ogólnodostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹,
h) zagospodarowania istniej¹cych terenów zieleni oznaczonych symbolem ZP, ZPL, ZI jako przestrzeni ogólnodostêpnych o charakterze zieleni urz¹dzonej lub parkowej;
2) zakazy:
a) lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ tymczasowych, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z sezonow¹ dzia³alnoœci¹ obiektów handlowych i organizacj¹ imprez masowych,
b) realizacji wolnostoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych, trwale
zwi¹zanych z gruntem,
c) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, w rozumieniu przepisów odrêbnych.
§ 10
1. Ustala siê zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:
1) nakazy:
a) wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do
zainwestowania z zachowaniem w³aœciwych proporcji
pomiêdzy wskaŸnikami dopuszczalnej powierzchni zabudowy oraz powierzchni terenu biologicznie czynnej,
wyznaczonych dla poszczególnych terenów,
b) sukcesywnego poprawiania i tworzenia nowych warunków œrodowiskowych ¿ycia mieszkañców poprzez
utrzymanie i zwiêkszanie oraz urz¹dzanie istniej¹cej
powierzchni terenów biologicznie czynnej i kszta³towanie zieleni o charakterze izolacyjnym,
c) realizacji ogrodów przydomowych w zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywnoœci,
d) zachowania zasady, aby uci¹¿liwoœæ wynikaj¹ca z dzia³alnoœci obiektów us³ugowych i obiektów przetwórstwa,
nie powodowa³a przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska poza teren, do którego prowadz¹cy dzia³alnoœæ ma tytu³ prawny,
e) maksymalnej ochrony zieleni w ramach zagospodarowywania terenów, zgodnie z ustaleniami planu,
f) ochrony cieków powierzchniowych - wydzielonych oraz
wyznaczonych na rysunku planu potoków Sidzinka
i Rzewny oraz rowów - zgodnie z przepisami odrêbnymi,
g) stosowania rozwi¹zañ technicznych zapewniaj¹cych
skuteczn¹ ochronê przed szkodliwym wp³ywem ci¹gów
komunikacyjnych,
h) zachowania powi¹zañ ekologicznych na kierunku po³udniowy - zachód, pó³nocny wschód, poprzez wprowadzenie w granicach obszaru planu ró¿nych form zieleni,
celem umo¿liwienia zachowania powi¹zañ przyrodniczych a w szczególnoœci umo¿liwienia pokonania zwierzêtom barier ekologicznych,
i) utrzymania lub wprowadzenia wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych dróg pasm zadrzewieñ,
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j) stosowania do ogrzewania paliw ekologicznych, takich
jak: gaz, lekki olej opa³owy, energia elektryczna oraz
stosowania systemów energii odnawialnej,
k) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym z regulacjami obowi¹zuj¹cymi w gminie Kraków, z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych,
l) budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji zgodnie z wymogami
okreœlonymi w przepisach odrêbnych, z uwzglêdnieniem
ochrony przed polami elektroenergetycznymi,
³) zachowania drzew o wymiarach pomnikowych wystêpuj¹cych na dzia³ce Nr 186/20 obr. 69 (informacyjnie
przedstawionych na rysunku planu), proponowanych
do objêcia ochron¹ na podstawie przepisów odrêbnych
i wkomponowania ich w zagospodarowanie terenu ustalone planem,
m) ochrony stanowisk roœlin chronionych, okreœlonych na
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
n) utrzymanie i rozbudowy dotychczasowego systemu odprowadzania œcieków sanitarnych oraz opadowych,
zgodnie z § 16,
o) w terenach po³o¿onych w zasiêgu przekroczonych dopuszczalnych poziomów ha³asu, nowoprojektowane budynki szkó³, przedszkoli, placówek opiekuñczo - wychowawczych nale¿y wyposa¿yæ w skuteczne zabezpieczenia akustyczne, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
2) zakazy:
a) lokalizacji urz¹dzeñ i obiektów telefonii komórkowej, za
wyj¹tkiem ich lokalizacji w terenach, o których mowa w
§ 21 pkt 8,
b) lokalizacji inwestycji - przedsiêwziêæ, mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko jest obligatoryjne z mocy prawa; zakaz nie
dotyczy: inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury
technicznej i inwestycji celu publicznego,
c) lokalizacji obiektów kubaturowych w terenach wód powierzchniowych œródl¹dowych, zgodnie z wymogami
przepisów odrêbnych;
3) ograniczenia wynikaj¹ce z ustalonego zasiêgu ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady (A4) na œrodowisko, okreœlonego decyzj¹ o lokalizacji autostrady:
a) w strefie zagro¿eñ (50m od krawêdzi jezdni) niedopuszczalne jest:
- lokalizowanie obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi,
- prowadzenie gospodarki rolnej z wyj¹tkiem produkcji
roœlin nasiennych przemys³owych i gospodarki leœnej,
b) w strefie uci¹¿liwoœci (150m od krawêdzi jezdni) :
- nale¿y zapewniæ skuteczn¹ ochronê istniej¹cych
obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi przed
szkodliwym wp³ywem autostrady przez dotrzymanie obowi¹zuj¹cych normatywów oraz zastosowanie rozwi¹zañ, œrodków i urz¹dzeñ technicznych pozwalaj¹cych na maksymaln¹ ochronê œrodowiska
i zdrowia, w tym ekranów ochronnych, zieleni ochronnej w pasie 30m - 50m od autostrady lub zieleni
os³onowej za ekranami ochronnymi w pasie do 12m,
- niedopuszczalne jest prowadzenie upraw warzyw
i lokalizowanie ogrodów dzia³kowych.
2. Na podstawie przepisów odrêbnych z zakresu ochrony œrodowiska wskazuje siê tereny wyznaczone niniejszym pla-
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nem jako nale¿¹ce do poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których zosta³y okreœlone dopuszczalne poziomy
ha³asu. Dla tych terenów nale¿y przyjmowaæ poziom ha³asu ustalony dla przewa¿aj¹cej funkcji:
1) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest mieszkalnictwo jednorodzinne (1MN.1.- 1MN.18., 2MN.1.2 MN.3.) - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) tereny, których przeznaczeniem podstawowym jest
mieszkalnictwo wielorodzinne (MW.1.- MW.12.) oraz dla
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej realizowanej w ramach przeznaczenia dopuszczalnego w terenach od 3U.3. do 3U.10. jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) tereny, których przeznaczeniem podstawowym s¹ us³ugi
publiczne - oœwiaty (UPo.1.- UPo.2.) jak dla terenów zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci
i m³odzie¿y;
4) tereny ZP.1. - ZP.8, ZPL., ZWS.1. - ZWS.12.- jak dla terenów
rekreacyjno - wypoczynkowych;
5) dla pojedynczych budynków us³ug w ramach terenów
us³ug zwi¹zanych ze sta³ym albo czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y - jak dla terenów przeznaczonych na sta³y
lub wielogodzinny pobyt dzieci i m³odzie¿y; dla pozosta³ych terenów, zgodnie z przepisami odrêbnymi, nie ustala
siê dopuszczalnego poziomu ha³asu.
3. Obszar objêty planem, po³o¿ony jest w rejonie, w którym
nie wystêpuj¹ zagro¿enia zwi¹zane z:
1) osuwaniem siê mas ziemnych; w zakresie przygotowania
i realizacji inwestycji obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne - odpowiednio do kategorii geotechnicznej posadowienia projektowanych obiektów;
2) bezpoœrednim zagro¿eniem powodzi¹;
3) wystêpowaniem terenów górniczych.
4. Realizacja obiektów budowlanych w granicach obszaru planu, wymaga sporz¹dzenia stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków ich posadowienia, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
5. W granicach obszaru objêtego planem wystêpuj¹ obszary
o z³o¿onych warunkach gruntowych, w rozumieniu przepisów odrêbnych, zwi¹zane z p³ytkim wystêpowania wód gruntowych, oznaczone na rysunku planu. Dla obiektów budowlanych realizowanych w tych obszarach nale¿y stosowaæ rozwi¹zania typu drena¿ lub izolacja wodoodporna.
§ 11
Ustala siê zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
1) ca³y obszar objêty planem znajduje siê w strefie nadzoru
archeologicznego z uwagi na wystêpowanie na tym obszarze licznych stanowisk archeologicznych; do stanowisk wpisanych do ewidencji stanowisk archeologicznych nale¿¹:
a) Kraków - Kobierzyn 5 (AZP 103-56;65) - osada z epoki
kamienia,
b) Kraków - Kobierzyn 12 (AZP 103-56;72) - osada z okresu
neolitu,
c) Kraków - Kobierzyn 13 (AZP 103-56;73) - œlad osadnictwa
z epoki kamienia,
d) Kraków - Sidzina 31 (AZP 104-56;24) - œlad osadnictwa
kultury przeworskiej (okres wp³ywów rzymskich),
e) Kraków - Sidzina 32 (AZP 104-56;25) - œlad osadnictwa
z epoki kamienia, osada z okresu wczesnego œredniowiecza (XI-XIII w.),
f) Kraków - Sidzina 33 (AZP 104-56;26) - œlad osadnictwa
z okresu wczesnego œredniowiecza (XI - XIII w.),
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g) Kraków - Sidzina 34 (AZP 104-56;27) - œlad osadnictwa
z okresu wczesnego œredniowiecza (XI - XIII w.), œlad osadnictwa z okresu póŸnego œredniowiecza (XIV - XV w.),
œlad osadnictwa z okresu nowo¿ytnego (XVI - XVII w.),
h) Kraków - Sidzina 35 (AZP 104-56;28) - œlad osadnictwa
z okresu wczesnego œredniowiecza (XI - XIII w.), œlad osadnictwa z okresu póŸnego œredniowiecza (XIV - XV w.),
i) Kraków - Sidzina 36 (AZP 104-56;29) - œlad osadnictwa
z okresu wczesnego œredniowiecza (XI - XIII w.);
2) w granicach obszaru planu, podczas prowadzenia prac ziemnych zwi¹zanych z robotami budowlanymi obowi¹zuje nadzorowanie prac przez osobê uprawnion¹ do prowadzenia
badañ archeologicznych;
3) na obszarze stanowisk archeologicznych, o których mowa
w pkt 1, przed rozpoczêciem robót budowlanych obowi¹zuje przeprowadzenie badañ archeologicznych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
4) ustala siê wymóg ochrony punktów i ci¹gów widokowych
oraz walorów ekspozycyjnych dla zabytkowego zespo³u
szpitalno - parkowego, wpisanego do rejestru zabytków
pod Nr A-893, znajduj¹cego siê poza granicami obszaru
planu, po jego pó³nocno - zachodniej stronie, poprzez ograniczenie wysokoœci budynków zabudowy mieszkaniowej,
w terenach, o których mowa w § 23 i § 24, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1MN.15., 1MN.16., 1MN.18.,
2MN.1., 2MN.3. s¹siaduj¹cych z zabytkowym zespo³em
szpitalno parkowym.
§ 12
Ustala siê zasady wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych:
1) jako przestrzenie publiczne, oznaczone na rysunku planu,
w terenach 2MN.1., 2MN.3. i 3U.6., 3U.10., wskazano miejsca zlokalizowane w rejonie uk³adu komunikacyjnego i stanowisk roœlin chronionych. W ramach przestrzeni w terenach 2MN.1., 2MN.3., 3U.6. i 3U.10, nale¿y kszta³towaæ place ze skwerami obejmuj¹cymi stanowiska roœlin chronionych. Ponadto przestrzenie publiczne, nie wyznaczone na
rysunku planu, nale¿y kszta³towaæ w terenach U, UK, ZP
i ZPL w formie ulic, placów miejskich, dziedziñców, parków,
skwerów, w tym tak¿e otoczenia obiektów us³ugowych
ogólnie dostêpnych;
2) nakazy:
a) wykszta³cenia w ramach planów zagospodarowania terenu inwestycji elementów integruj¹cych: placów miejskich, dziedziñców, parków, skwerów, pasa¿y, otoczenia
wokó³ obiektów us³ugowych,
b) szczególnej dba³oœci o w³aœciwe kszta³towanie wnêtrz
urbanistycznych z uwzglêdnieniem punktów i ci¹gów widokowych,
c) wyposa¿enia w elementy ma³ej architektury (w tym reklamy, szyldy), o wspó³czesnym detalu, tak aby stanowi³y jednolity element przestrzenny zwi¹zany bezpoœrednio z budynkami,
d) po³¹czenia terenów zabudowy mieszkaniowej z terenami zabudowy us³ugowej oraz obszarów przestrzeni publicznej ci¹gami pieszymi i rowerowymi, ze szczególn¹
dba³oœci¹ o osoby niepe³nosprawne - eliminowanie barier architektonicznych;
3) zakazy:
a) lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ tymczasowych, z zastrze¿eniem § 9 pkt 2 lit. a,
b) lokalizacji w pasach drogowych wolnostoj¹cych urz¹dzeñ
reklamowych.
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§ 13
Ustala siê zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci:
1) na obszarze objêtym planem dopuszcza siê scalenia i podzia³y nieruchomoœci;
2) w przypadku podzia³u geodezyjnego - w celu ustalenia innego ni¿ istniej¹cy uk³ad dzia³ek - podzia³ ten musi zapewniaæ
dostêp do drogi publicznej; dostêp ten mo¿e byæ realizowany za pomoc¹ uk³adu wydzielonych na rysunku planu dróg
oraz dróg dojazdowych i wewnêtrznych nie wydzielonych
na rysunku planu, o szerokoœciach zgodnych z § 38 lub s³u¿ebnoœci zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) nie wyznacza siê terenów, których zainwestowanie jest
uwarunkowane wczeœniejszym dokonaniem scalenia i podzia³u nieruchomoœci;
4) ustala siê minimalne wielkoœci dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okreœlone w rozdziale III;
5) nie ustala siê wielkoœci dzia³ek dla zabudowy us³ugowej
oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, powinny byæ
one dostosowane do rodzaju i wielkoœci inwestycji i mo¿liwoœci obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury.
§ 14
Ustala siê nastêpuj¹cy sposób obs³ugi komunikacyjnej,
w tym rozbudowy, budowy i przebudowy infrastruktury komunikacyjnej dla terenów objêtych planem:
1) uk³ad podstawowy stanowi¹ ulice:
a) ulice zbiorcze:
- ulica zbiorcza KDZ.2., KDZ.4. - ul. Bartla na kierunku pó³noc-po³udnie wraz z przed³u¿eniem w kierunku po³udniowym,
- ulica zbiorcza KDZ.1., KDZ.3. - na kierunku wschód - zachód,
b) ulice lokalne stanowi¹ce elementy po³¹czeñ w ramach
podstawowego wewnêtrznego (lokalnego) uk³adu drogowego:
- istniej¹ca ulica lokalna KDL.1. - ul. Komuny Paryskiej,
- projektowana ulica KDL.3 - przed³u¿enie ul. Komuny
Paryskiej do skrzy¿owania z projektowan¹ ulic¹ KDL.4.
przebiegaj¹c¹ na kierunku wschód - zachód oraz w kierunku po³udniowym do ulicy KDZ.2. i KDL.8.,
- projektowana ulica KDL.8. w kierunku po³udniowym
wzd³u¿ wschodniej granicy obszaru planu,
- istniej¹ca ulica lokalna KDL.5. - ul. Spacerowa, wzd³u¿
pó³nocno - zachodniej granicy obszaru planu,
- projektowana ulica lokalna KDL.2. - po³¹czenie ul. Spacerowej i ul. Komuny Paryskiej, wzd³u¿ pó³nocno wschodniej granicy obszaru planu,
- projektowana ulica lokalna KDL.7. - przed³u¿enie ul. Spacerowej w kierunku po³udniowym do ulicy KDZ.1.,
- istniej¹ca ulica lokalna KDL.6. - ul. Dzia³owskiego wzd³u¿
zachodniej granicy obszaru planu,
- projektowana ulica lokalna KDL.4. - po³¹czenie na kierunku wschód - zachód ul. Spacerowej z ul. Bartla
w centralnej czêœci obszaru,
2) uk³ad uzupe³niaj¹cy stanowi¹:
a) ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami od KDD.1. do KDD.19. oraz KDD.21. i KDD.22., przy
zachowaniu istniej¹cych przebiegów z uzupe³nieniem nowymi odcinkami;
b) uzupe³niaj¹cy uk³ad po³¹czeñ wewnêtrznych w terenach
o okreœlonym przeznaczeniu stanowi¹ nie wydzielone
na rysunku planu drogi dojazdowe i wewnêtrzne, do-

Poz. 1336

jazdy i dojœcia - do zaprojektowania na etapie projektu
zagospodarowania terenu;
3) miejsca przy³¹czeñ uk³adu lokalnego do podstawowego
zewnêtrznego uk³adu drogowego:
a) w kierunku ul. Zawi³ej - projektowana ul. Bartla klasy Z,
istniej¹ca ul. Komuny Paryskiej klasy L,
b) w kierunku ul. Skotnickiej - projektowana ulica klasy Z
w po³udniowej czêœci obszaru, projektowana ulica lokalna w centralnej czêœci obszaru,
c) w kierunku po³udniowym - projektowana ulica klasy Z
(przed³u¿enie ul. Bartla), projektowana ul. Dzia³owskiego klasy L,
d) w kierunku wschodnim - projektowana ulica klasy L
w po³udniowej czêœci obszaru;
4) podstawowe elementy i zasady obs³ugi obszaru planu
komunikacj¹ zbiorow¹:
a) obszar objêty planem obs³ugiwany bêdzie komunikacj¹
autobusow¹; linie autobusowe prowadzone bêd¹ istniej¹cymi i projektowanymi ulicami: Bartla, ulic¹ lokaln¹
w kierunku ul. Dzia³owskiego, ul. Dzia³owskiego wzd³u¿
zachodniej granicy obszaru, ulic¹ klasy Z w kierunku
wschodnim, ulic¹ klasy Z (przed³u¿enie ul. Bartla w kierunku po³udniowym) z mo¿liwoœci¹ prowadzenia linii autobusowych na po³udniow¹ stronê autostrady A4,
b) usytuowanie przystanków autobusowych, w rejonie planowanych skrzy¿owañ ulic zbiorczych i lokalnych - co pozwala na obs³ugê ok. 77% terenu w œredniej odleg³oœci
dojœcia pieszego ok. 300 m,
c) linia kolejowa Kraków - Skawina z projektowanym przystankiem kolejowym Kraków - Opatkowice zlokalizowanym poza obszarem planu, przy œredniej odleg³oœci dojœcia pieszego 700 m;
5) dla obszaru objêtego planem ustala siê minimalne
wskaŸniki parkingowe:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW oraz
dla zabudowy wielorodzinnej dopuszczonej w terenach U
i MN -1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe naziemne na 10 mieszkañ,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - 2 miejsca postojowe na 1 dom jednorodzinny,
c) dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej 4 miejsca postojowe na 10 stanowisk pracy lub 30 miejsc postojowych
na ka¿de 1000m2 powierzchni u¿ytkowej;
6) plan wyznacza nastêpuj¹ce przebiegi œcie¿ek rowerowych
i ci¹gów pieszo-rowerowych w oparciu o planowany system ci¹gów ogólno miejskich:
a) ci¹g rowerowy wzd³u¿ ul. ulicy Bartla, prowadzony w ramach pasa drogowego,
b) ci¹g pieszo-rowerowy wzd³u¿ ul. Komuny Paryskiej,
na odcinku od istniej¹cego odcinka ul. Komuny Paryskiej
w kierunku po³udniowym do granicy planu, prowadzony jako odrêbny ci¹g po nasypie dotychczasowej linii
kolejowej,
c) ci¹g pieszo rowerowy wzd³u¿ cieku wodnego w centralnej czêœci obszaru, ³¹cz¹cy ci¹gi rowerowe po wschodniej i zachodniej stronie obszaru, prowadzony jako odrêbny ci¹g w terenach zielonych,
d) ci¹g rowerowy wzd³u¿ ul. Dzia³owskiego, prowadzony
w ramach pasa drogowego,
e) ponadto prowadzenie ruchu rowerowego mo¿liwe jest
w pozosta³ych ulicach uk³adu lokalnego bez wprowadzania segregacji u¿ytkowników ruchu w przekroju poprzecznym dróg;
7) realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania, u¿ytkowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej, trans-
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portu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi. W ramach projektów zagospodarowania terenu nale¿y odpowiednio przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia i rozwi¹zania - zapewniaj¹ce warunki
dla poruszania siê osób niepe³nosprawnych - w terenach
komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ komunikacyjnych, ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego oraz w innych
terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne.
§ 15
1. Ustala siê zasady obs³ugi, w tym przebudowy, rozbudowy i budowy poszczególnych systemów infrastruktury
technicznej - w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych
rodzajów przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenów.
2. Jako generalne zasady ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów uzbrojenia, z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy i przebudowy, w tym
zmiany trasy lub lokalizacji;
2) prowadzenie nowych sieci uzbrojenia oraz lokalizowanie
obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojœæ pieszych i pieszo jezdnych; dopuszcza siê inny przebieg sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie naruszania przepisów odrêbnych oraz ustaleñ planu;
3) uœciœlenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
4) dopuszcza siê lokalizowanie i przebudowê nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla realizacji inwestycji zlokalizowanych na tym terenie;
5) w zakresie odleg³oœci hydrantów zewnêtrznych przeciwpo¿arowych od budynków obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne
w sprawie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê oraz
dróg przeciwpo¿arowych.
§ 16
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy, budowy i przebudowy systemu odprowadzenia œcieków i wód opadowych
z terenów objêtych planem:
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu odprowadzenia œcieków w systemie kanalizacji rozdzielczej, z odprowadzeniem œcieków sanitarnych do centralnego
uk³adu kanalizacji miasta Krakowa - oczyszczalni œcieków w P³aszowie;
2) utrzymanie dotychczasowego sposobu odprowadzenia
œcieków opadowych z odprowadzeniem do istniej¹cych
na terenie objêtym planem odbiorników, jakimi s¹:
- potok Rzewny z ujœciem do rzeki Wilgi,
- potok Sidzinka z licznymi rowami odwadniaj¹cymi stanowi¹cymi jego zlewniê z wylotem do rzeki Wis³y;
3) utrzymanie dotychczasowego systemu kanalizacji sanitarnej opartego o kolektor sanitarny "Kliny" φ 400/500 mm
przebiegaj¹cy od ul. Komuny Paryskiej w kierunku po³udniowo- wschodnim, do którego pod³¹czona jest istniej¹ca na tym obszarze zabudowa osiedlowa;
4) realizacjê w wyznaczonych planem terenach:
- kanalizacji sanitarnej w czêœci po³udniowej obszaru objêtego planem w nowoprojektowanych ulicach, z w³¹czeniem do kolektora "Kliny",
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- kanalizacji sanitarnej w czêœci pó³nocnej obszaru objêtego planem w nowoprojektowanych ulicach z w³¹czeniem poprzez przepompowniê œcieków do systemu kanalizacji " Kobierzyñska" poprzez ruroci¹g t³oczny
w ul. Spacerowej do ul. Piltza - Lubostroñ;
5) realizacjê na ca³ym obszarze objêtym planem kanalizacji
opadowej w ci¹gach uk³adu komunikacyjnego, z odprowadzeniem do potoku Rzewny oraz Sidzinka oraz do istniej¹cych rowów odwadniaj¹cych.
6) wzd³u¿ istniej¹cych oraz dla projektowanych sieci kanalizacyjnych nale¿y zachowaæ strefy ochronne wy³¹czone
z zabudowy, które wynosz¹:
- 5m od zewnêtrznej krawêdzi kana³ów - dla zabudowy,
- 1m od zewnêtrznej krawêdzi kana³ów - dla zadrzewieñ;
7) dla ci¹gów komunikacyjnych klasy KDZ, a tak¿e dla powierzchni utwardzonych parkingów powy¿ej 0,1 ha, obowi¹zuje realizacja kanalizacji opadowej wyposa¿onej
w osadniki zanieczyszczeñ i separatory substancji ropopochodnych; pozosta³e ulice wyposa¿one zostan¹ równie¿ w kanalizacjê opadow¹.
2. Szczegó³owe rozwi¹zania projektowe bêd¹ przedmiotem
projektów zagospodarowania terenu wykonywanych na
etapie projektowania inwestycyjnego w oparciu o warunki
techniczne okreœlone zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 17
1. Ustala siê zasady rozbudowy, budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodê w oparciu o magistralê wodoci¹gow¹ φ 400 mm
w ul. Zawi³ej na odcinku od magistrali φ 200mm w rejonie
ulic Zawi³a i Skoœna do wysokoœci ul. Borkowskiej, oraz
przez wodoci¹g φ 200mm w ulicach Zawi³a i Borkowska.
Ca³y obszar znajduje siê w strefie obs³ugi "Skotniki" o rzêdnej ciœnienia 282 m n.p.m.;
2) utrzymanie istniej¹cego uk³adu zasilania, który tworz¹:
- ruroci¹g φ 150/100 mm w ul. Komuny Paryskiej,
- magistrala φ 200mm w ul. Zawi³ej,
- ruroci¹g φ 200mm w ul. Fortecznej,
3) przebudowê magistrali wodoci¹gowej φ 200mm na
φ 400mm w ul. Zawi³ej celem umo¿liwienia zwiêkszenia
dostawy wody do obszaru objêtego planem;
4) rozbudowê sieci wodoci¹gowej rozdzielczej dostosowanej do projektowanych przekszta³ceñ w uk³adzie pierœcieniowym, zgodnie z koncepcj¹ doprowadzenia wody do
obszaru w rejonie ulic Skotnickiej - Dzia³owskiego - Sapalskiego; system ten powi¹zany zostanie z projektowanym uk³adem komunikacyjnym, w ci¹gu, którego przewidziana jest lokalizacja sieci wodoci¹gowej;
5) wzd³u¿ istniej¹cych oraz dla projektowanych sieci wodoci¹gowych nale¿y zachowaæ strefy ochronne wy³¹czone
z zabudowy, które wynosz¹:
- dla magistrali wodoci¹gowej φ 300 - 500mm - pas terenu o szerokoœci 5m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu wolny od zabudowy i 2m od zadrzewieñ oraz elementów ma³ej architektury:
- dla sieci wodoci¹gowej φ 100 - 250mm - pas terenu
o szerokoœci po 3m wolny od zabudowy oraz szerokoœci 1m wolny od zadrzewieñ.
2. Szczegó³owe rozwi¹zania projektowe bêd¹ przedmiotem
projektów zagospodarowania terenu wykonywanych na
etapie projektowania inwestycyjnego, w oparciu o warunki techniczne okreœlone zgodnie z przepisami odrêbnymi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 189

— 6302 —

§ 18
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy, budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w gaz
w oparciu o sieæ gazow¹ œredniego ciœnienia φ 225 mm
w ul. Zawi³ej, φ 160mm w ulicy Bartla oraz φ 90mm
w ul. Komuny Paryskiej i ul. Korpala;
2) utrzymanie w eksploatacji gazoci¹gu wysokoprê¿nego
φ200 PN 63 przebiegaj¹cego od ul. Korpala do ul. Fortecznej;
3) zaopatrzenie w gaz planowanych obiektów kubaturowych
zapewnione bêdzie z istniej¹cych sieci œredniego ciœnienia, której zakres rozbudowy wynika³ bêdzie z przebiegu
procesu inwestycyjnego na terenie objêtym planem;
4) istniej¹cy gazoci¹g wysokoprê¿ny φ200 PN 63 wymaga
zachowania strefy ochronnej wy³¹czonej z zabudowy, której zasiêg okreœla rysunek planu, wynosz¹cej:
- 15m dla budynków mieszkalnych,
- 30m dla obiektów budynków u¿ytecznoœci publicznej;
5) dla istniej¹cych i projektowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg
obowi¹zuj¹ strefy kontrolowane wed³ug przepisów odrêbnych.
2. Szczegó³owe rozwi¹zania projektowe bêd¹ przedmiotem
projektów zagospodarowania terenu wykonywanych na
etapie projektowania inwestycyjnego w oparciu o warunki
techniczne okreœlone zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 19
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy, budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w ciep³o, obowi¹zuj¹ce na
ca³ym obszarze objêtym planem:
1) utrzymany zostaje istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o indywidualne Ÿród³a ciep³a w obiektach istniej¹cych
i projektowanych;
2) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y w lokalnych i indywidualnych Ÿród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste ekologicznie;
3) wyklucza siê stosowanie w lokalnych Ÿród³ach ciep³a stosowanie paliw i technologii powoduj¹cych tzw. "nisk¹
emisjê";
4) zaleca siê:
a) podjêcie dzia³añ racjonalizuj¹cych zu¿ycie energii cieplnej przez poszczególnych odbiorców,
b) wdro¿enie nowych technologii zmierzaj¹cych do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ zaopatrzenia w ciep³o obszaru
objêtego planem z miejskiej sieci cieplnej.
§ 20
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy, budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia pracuj¹c¹ w powi¹zaniu ze stacjami redukcyjnymi 110/15 kV, le¿¹cymi poza obszarem
objêtym planem tj. GPZ "Ruczaj" oraz " Korabniki" do czasu wybudowania w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E stacji GPZ 110/15 kV " Kobierzyn";
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2) utrzymany zostaje istniej¹cy przebieg linii napowietrznych i kablowych œredniego i niskiego napiêcia, za wyj¹tkiem linii napowietrznej 15 kV przebiegaj¹cej na kierunku
wschód - zachód wzd³u¿ linii 110kV; linia 15 kV przewidziana zostaje do skablowania;
3) podstawowym Ÿród³em zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
dla odbiorców na terenie objêtym planem bêdzie docelowo stacja redukcyjna 110/15 kV GPZ Kobierzyn. Po stronie
linii 110 kV w/w stacja zasilana bêdzie z istniej¹cej na terenie opracowania linii napowietrznej 110 kV przebiegaj¹cej
po po³udniowej stronie od miejsca lokalizacji GPZ;
4) dla obs³ugi w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
projektuje siê wyprowadzenie z GPZ Kobierzyn dwóch pêtli
kablowych 15 kV - jedna do obs³ugi pó³nocnej czêœci obszaru objêtego planem, a druga dla jego po³udniowej czêœci; lokalizacja oraz iloœæ nowych linii i stacji transformatorowych wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb okreœlonych
w projektach budowlanych inwestycji;
5) nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV nale¿y budowaæ w wykonaniu wnêtrzowym wolnostoj¹cym o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹ lub jako wbudowane w obiekty kubaturowe;
6) ustala siê mo¿liwoœæ przebudowy istniej¹cych stacji transformatorowych 15/0,4 kV w celu dostosowania do aktualnych potrzeb, z dopuszczeniem zmiany ich lokalizacji;
7) zasilanie nowych odbiorców wymaga rozbudowy sieci
niskiego napiêcia. Szczegó³owy przebieg linii NN zostanie okreœlony w projekcie budowlanym, a ustalony
w decyzji pozwolenia na budowê dla poszczególnych
inwestycji;
8) z uwagi na koniecznoœæ uwolnienia terenów przewidzianych pod zabudowê od uci¹¿liwoœci spowodowanych przebiegaj¹cymi na kierunku wschód - zachód liniami napowietrznymi 110 kV ustala siê, ¿e linie te przebudowane
zostan¹ na kablowe w oparciu o warunki techniczne przebudowy wydane przez zarz¹dcê sieci; pod budowê linii
kablowej wysokiego napiêcia przewidziany jest pas terenu o szerokoœci 4m; do czasu przebudowy linii 110 kV na
kablow¹ obowi¹zuje strefa ochronna wynikaj¹ca z oddzia³ywania pola magnetycznego, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
9) przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg w stosunku do
przebiegu elektroenergetycznych linii napowietrznych
nale¿y zachowaæ strefy ochronne wyznaczone po dokonaniu pomiarów oddzia³ywania pola elektromagnetycznego wykonywanych na etapie pozwolenia na budowê.
2. Uœciœlenie trasy projektowanych linii SN zasilaj¹cych stacje transformatorowe nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji.
§ 21
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy, budowy i przebudowy systemu telekomunikacyjnego obowi¹zuj¹ce na
ca³ym obszarze objêtym planem:
1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ i planowan¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹. Pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ
bêdzie rozbudowy urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
2) utrzymany zostaje przebieg istniej¹cych sieci i lokalizacja
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych;
3) nowe sieci telekomunikacyjne nale¿y prowadziæ wy³¹cznie jako doziemne i uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego
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istniej¹cych i projektowanych ulic. Z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne
trasy linii. Szczegó³owy przebieg planowanej sieci telekomunikacyjnej okreœlony zostanie w projekcie zagospodarowania terenu;
4) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
ulic dopuszcza siê lokalizacjê szaf rozdzielczych sieci przewodowej;
5) urz¹dzenia infrastruktury telekomunikacyjnej nale¿y
umieszczaæ jako wbudowane w obiekty kubaturowe lub
jako wolnostoj¹ce o zminimalizowanych gabarytach i wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹, lokalizowane stosownie do warunków wynikaj¹cych z poszczególnych rozwi¹zañ technicznych, nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu;
6) pod³¹czenie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie budowy urz¹dzeñ i sieci telekomunikacyjnych zlokalizowanych
w ci¹gach istniej¹cego i projektowanego uk³adu komunikacyjnego;
7) projektowan¹ sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y w³¹czyæ do
istniej¹cej infrastruktury TP (RSU) telekomunikacyjnej
znajduj¹cej siê na os. Kliny przy ul. Bartla;
8) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ telefonii komórkowej
na budynkach w terenach us³ugowych oznaczonych na
rysunku planu symbolem 1U.1., 1U.2. i 3U.8. oraz wolnostoj¹cych urz¹dzeñ i obiektów telefonii komórkowej
w terenie 1U.2.
ROZDZIA£ III
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania ustalenia szczegó³owe
§ 22
1. Okreœlone w Rozdziale III ustalenia dotycz¹ce przeznaczenie
terenów i zasady ich zagospodarowania obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt 6;
2) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt 7;
3) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
2. Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest okreœlony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, o których mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2.
3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu
podstawowym, oraz przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwa³¹ i przy spe³nieniu wymogów przepisów
odrêbnych - na cele okreœlone dla przeznaczenia dopuszczalnego.
4. Zasady sytuowania budynków i obiektów kubaturowych
wzglêdem dróg, okreœlaj¹ linie zabudowy obowi¹zuj¹ce
i nieprzekraczalne, okreœlone na rysunku planu.
5.Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ poszczególne tereny,
a lini¹ zabudowy (obowi¹zuj¹c¹ b¹dŸ nieprzekraczaln¹) powinny zostaæ zagospodarowane jako tereny zieleni, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomoœci.
6. Ilekroæ w uchwale zostaj¹ przywo³ane nazwy ulic lub inne
nazwy w³asne nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio nazwy ulic lub inne nazwy w³asne w granicach obszaru planu
lub w jego bezpoœrednim s¹siedztwie, wed³ug stanu na dzieñ
uchwalenia planu.
§ 23
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbo-
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lami od 1MN.1. do 1MN.18. z podstawowym przeznaczeniem terenów na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wolnostoj¹c¹, bliŸniacz¹ i szeregow¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) zabudowy us³ugowej wolnostoj¹cej w terenach 1MN.16.,
1MN.17., 1MN.18.;
2) us³ug wbudowanych w budynki mieszkalne;
3) wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i gara¿owych z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ
dla terenów;
4) obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ i budowli oraz zieleni bezpoœrednio zwi¹zanej z urz¹dzeniem ogrodów przydomowych;
5) obiektów i urz¹dzeñ rekreacyjnych (np. baseny przydomowe, korty tenisowe, boiska do siatkówki, boiska do badmintona);
6) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
7) niezbêdnych dla obs³ugi budynków miejsc parkingowych,
zgodnie z § 14 pkt 5;
8) nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnêtrznych,
dojœæ i dojazdów do budynków.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy us³ugowej wolnostoj¹cej oraz us³ug wbudowanych w budynki mieszkalne w nastêpuj¹cym zakresie: handel detaliczny, ma³a gastronomia,
us³ugi biurowe (prawnicze, konsultingowe, projektowe, ubezpieczeniowe, administracja, reklamowe, poligraficzne, turystyczne, biblioteczne, wypo¿yczalnie filmów i inne tego
typu), us³ugi zwi¹zane z ochron¹ zdrowia (np. gabinety lekarskie i stomatologiczne, ma³e przychodnie zdrowia, ¿³obki,
apteki), nieuci¹¿liwe us³ugi rzemieœlnicze (fryzjerstwo, salon kosmetyczny, us³ugi pralnicze, us³ugi naprawy sprzêtu
RTV i gospodarstwa domowego i inne rzemieœlnicze o nieuci¹¿liwym charakterze) oraz sportu (np. fitness).
4. Zakazuje siê lokalizacji us³ug powoduj¹cych uci¹¿liwoœci dla
funkcji mieszkaniowej, w tym: stacji paliw, handlu hurtowego, sk³adowania i magazynowania (np. surowców, wyrobów
gotowych, z³omu, makulatury, odpadów), us³ug rzemieœlniczych typu warsztat lakierniczy, naprawa samochodów, blacharstwo, stolarnia, ubojnia, przetwórnia ¿ywnoœci oraz innych us³ug, których wielkoœæ i rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci koliduje z podstawowym przeznaczeniem terenu.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
1) istniej¹c¹ zabudowê w terenach 1MN.1., 1MN.3., 1MN.4.,
1MN.5., 1MN.6., 1MN.7., 1MN.8., 1MN.9., 1MN.10.,
1MN.11., 1MN.12., 1MN.13., 1MN.14., 1MN.15., 1MN.18.
przeznacza siê do utrzymania z mo¿liwoœci¹ rozbudowy
i przebudowy, z zachowaniem warunków okreœlonych
w pozosta³ych ustaleniach planu;
2) powierzchnia zabudowy us³ugowej wolnostoj¹cej dopuszczonej w terenach 1MN.16., 1MN.17., 1MN.18. nie
mo¿e przekraczaæ 50 % przyjêtego wskaŸnika dopuszczalnej powierzchni zabudowy;
3) warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jest spe³nienie zasady, aby:
a) powierzchnia u¿ytkowa lokalu us³ugowego wbudowanego w budynek mieszkalny jednorodzinny by³a
zachowana zgodnie z przepisami odrêbnymi,
b) ³¹czna powierzchnia zabudowy z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczy³a 50% wskaŸnika
dopuszczalnej powierzchni zabudowy, o którym mowa
w pkt 7;
4) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
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- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej - 600m2,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliŸniaczej - 500m2,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 300m2;
5) szerokoœæ frontu dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ szeregow¹ nie mo¿e
przekroczyæ 9m, za wyj¹tkiem dzia³ek skrajnych, dla
których nie okreœla siê szerokoœci frontu dzia³ki, ustala siê natomiast, ¿e maksymalna szerokoœæ elewacji
frontowej budynku na dzia³ce naro¿nej nie mo¿e przekroczyæ 9m;
6) granice dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ szeregow¹ po³o¿one bêd¹ pod
k¹tem prostym w stosunku do pasa drogowego, z tolerancj¹ do 10o;
7) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu
nie mo¿e przekroczyæ 45%;
8) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 50%;
9) na dzia³kach zabudowanych, na których ustalony wskaŸnik w pkt 7 jest przekroczony, obowi¹zuje zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy;
10) wysokoœæ nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych oraz us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ 11m; w przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ przekracza 11m, ich przebudowa lub rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej
wysokoœci;
11) wysokoœæ budynków gara¿owych i gospodarczych nie
mo¿e przekraczaæ 4m;
12) dla noworealizowanych budynków mieszkalnych i us³ugowych nale¿y stosowaæ dachy dwuspadowe, wielospadowe lub p³askie z dopuszczeniem tarasów na czêœci
budynków; z zastrze¿eniem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliŸniaczej i szeregowej;
13) nale¿y stosowaæ ogrodzenia a¿urowe na ca³ej wysokoœci ogrodzenia lub ogrodzenia pe³ne do maksymalnej
wysokoœci 1m a w pozosta³ej czêœci a¿urowe, z zastrze¿eniem zachowania jednolitej formy ogrodzeñ dla zabudowy bliŸniaczej i szeregowej;
14) w terenach 1MN.3., 1MN.4., 1MN.5., 1MN.6., 1MN.7.,
1MN.8., 1MN.9., 1MN.10., zachowuje siê istniej¹ce gara¿e i inne obiekty (np. obiekty infrastruktury technicznej) zlokalizowane poza wyznaczonymi liniami zabudowy, z mo¿liwoœci¹ przebudowy i z zakazem lokalizacji
nowych obiektów;
15) dla terenów 1MN.11., 1MN.16. obowi¹zuj¹ zapisy dotycz¹ce stanowisk archeologicznych, okreœlone w § 11 pkt 3;
16) w terenie 1MN.18. realizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania warunków okreœlonych w § 10 ust 5.
§ 24
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolami od 2MN.1. do 2MN.3. z podstawowym przeznaczeniem terenów na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wolnostoj¹c¹, szeregow¹ i bliŸniacz¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) zabudowy us³ugowej wolnostoj¹cej;
3) us³ug wbudowanych w budynki mieszkalne;
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4) wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i gara¿owych z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ
dla terenu;
5) obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ i budowli oraz zieleni bezpoœrednio zwi¹zanej z urz¹dzeniem ogrodów przydomowych;
6) obiektów i urz¹dzeñ rekreacyjnych (np. baseny przydomowe, korty tenisowe, boiska do siatkówki, boiska do badmintona);
7) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
8) niezbêdnych dla obs³ugi budynków miejsc parkingowych,
zgodnie z § 14 pkt 5;
9) nie wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych,
wewnêtrznych oraz dojœæ i dojazdów do budynków.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy us³ugowej wolnostoj¹cej oraz us³ug wbudowanych w budynki mieszkalne w nastêpuj¹cym zakresie: handel detaliczny, ma³a gastronomia
us³ugi biurowe (prawnicze, konsultingowe, projektowe, ubezpieczeniowe, administracja, reklamowe, poligraficzne, turystyczne, biblioteczne, wypo¿yczalnie filmów i inne tego
typu), us³ugi zwi¹zane z ochron¹ zdrowia (np. gabinety lekarskie i stomatologiczne, ma³e przychodnie zdrowia, ¿³obki,
apteki), nieuci¹¿liwe us³ugi rzemieœlnicze (fryzjerstwo, salon kosmetyczny, us³ugi pralnicze, us³ugi naprawy sprzêtu
RTV i gospodarstwa domowego i inne rzemieœlnicze o nieuci¹¿liwym charakterze) oraz sportu (np. fitness).
4. Zakazuje siê lokalizacji us³ug powoduj¹cych uci¹¿liwoœci dla
funkcji mieszkaniowej, w tym: stacji paliw, handlu hurtowego, sk³adowania i magazynowania (np. surowców, wyrobów
gotowych, z³omu, makulatury, odpadów), us³ug rzemieœlniczych typu warsztat lakierniczy, naprawa samochodów, blacharstwo, stolarnia, ubojnia, przetwórnia ¿ywnoœci oraz innych us³ug, których wielkoœæ i rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci koliduje z podstawowym przeznaczeniem terenu.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, którym
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jest spe³nienie zasady, aby:
a) powierzchnia u¿ytkowa lokalu us³ugowego wbudowanego w budynek mieszkalny jednorodzinny by³a
zachowana zgodnie z przepisami odrêbnymi,
b) ³¹czna powierzchnia zabudowy z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie przekroczy³a 50% wskaŸnika
dopuszczalnej powierzchni zabudowy, o którym mowa
w pkt 9;
2) powierzchnia zabudowy wielorodzinnej nie mo¿e przekraczaæ 40%, przyjêtego wskaŸnika dopuszczalnej powierzchni zabudowy;
3) powierzchnia zabudowy us³ugowej wolnostoj¹cej nie
mo¿e przekraczaæ 50% przyjêtego wskaŸnika dopuszczalnej powierzchni zabudowy;
4) w ramach planu zagospodarowania terenu 2MN.1.
i 2MN.3. nale¿y kszta³towaæ przestrzenie publiczne zgodnie z ustaleniami planu (§ 12);
5) powierzchnia nowo wydzielonych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej - 600m2,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliŸniaczej - 500m2,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 300m2,
6) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ugowej wolnostoj¹cej nie ustala siê powierzchni dzia³ek zgodnie z § 13 pkt 5;
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7) szerokoœæ frontu dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ szeregow¹ nie mo¿e przekroczyæ 9m, za wyj¹tkiem dzia³ek skrajnych, dla których
nie okreœla siê szerokoœci frontu dzia³ki, ustala siê natomiast, ¿e maksymalna szerokoœæ elewacji frontowej
budynku na dzia³ce naro¿nej nie mo¿e przekroczyæ 9m;
8) granice dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ szeregow¹ maj¹ byæ usytuowane pod k¹tem prostym, w stosunku do pasa drogowego,
z tolerancj¹ do 10o;
9) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 45%;
10) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 50%;
11) wysokoœæ nowo realizowanych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz us³ugowych nie mo¿e przekraczaæ
11m, a budynków mieszkalnych wielorodzinnych 13m
w terenach 2MN.1. i 2MN.3. oraz 16m w terenie 2MN.2.;
12) wysokoœæ budynków gara¿owych i gospodarczych nie
mo¿e przekraczaæ 4m;
13) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz us³ugowych nale¿y stosowaæ dachy dwuspadowe, wielospadowe lub p³askie z dopuszczeniem
tarasów na czêœci budynków; z nakazem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliŸniaczej, szeregowej i wielorodzinnej w granicach danego przeznaczenia terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi;
14) dla zabudowy jednorodzinnej nale¿y stosowaæ a¿urowe
na ca³ej wysokoœci ogrodzenia lub ogrodzenia pe³ne do
maksymalnej wysokoœci 1m a w pozosta³ej czêœci a¿urowe, z zastrze¿eniem zachowania jednolitej formy ogrodzeñ dla zabudowy bliŸniaczej i szeregowej;
15) dla terenów 2MN.1., 2MN.3. obowi¹zuj¹ zapisy dotycz¹ce stanowisk archeologicznych, okreœlone w § 11 pkt 3.
§ 25
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolami od MW.1. do MW.12., obejmuj¹ce istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, z podstawowym przeznaczeniem terenów na zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) us³ug wbudowanych;
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach
MW.2. i MW.5.;
3) obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ i budowli oraz zieleni urz¹dzonej towarzysz¹cej zabudowie;
4) wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i gara¿owych z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ
dla terenu;
5) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
6) niezbêdnych dla obs³ugi budynków miejsc parkingowych,
zgodnie z § 14 pkt 5;
7) nie wyznaczonych na rysunku planu dojœæ i dojazdów do
budynków.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug wbudowanych w budynki
mieszkalne w nastêpuj¹cym zakresie: handel detaliczny,
ma³a gastronomia us³ugi biurowe (prawnicze, konsultingowe, projektowe, ubezpieczeniowe, administracja, reklamowe, poligraficzne, turystyczne, biblioteczne, wypo¿yczalnie filmów i inne tego typu), us³ugi zwi¹zane z
ochron¹ zdrowia (np. gabinety lekarskie i stomatologicz-
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ne, ma³e przychodnie zdrowia, ¿³obki, apteki), nieuci¹¿liwe us³ugi rzemieœlnicze (fryzjerstwo, salon kosmetyczny,
us³ugi pralnicze, us³ugi naprawy sprzêtu RTV i gospodarstwa domowego i inne rzemieœlnicze o nieuci¹¿liwym charakterze) oraz sportu (np. fitness).
4. Zakazuje siê lokalizacji us³ug powoduj¹cych uci¹¿liwoœci
dla funkcji mieszkaniowej, w tym: stacji paliw, handlu hurtowego, sk³adowania i magazynowania (np. surowców,
wyrobów gotowych, z³omu, makulatury, odpadów), us³ug
rzemieœlniczych typu warsztat lakierniczy, naprawa samochodów, blacharstwo, stolarnia, ubojnia, przetwórnia
¿ywnoœci oraz innych us³ug, których wielkoœæ i rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci koliduje z podstawowym przeznaczeniem terenu.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
1) istniej¹c¹ zabudowê wielorodzinn¹ w terenach MW.1.,
MW.2., MW.3., MW.4., MW.5., MW.6., MW.7., MW.8.,
MW.9., MW.10., MW.11., MW.12. przeznacza siê do utrzymania z mo¿liwoœci¹ rozbudowy i przebudowy, przy zachowaniu warunków okreœlonych w pozosta³ych ustaleniach planu;
2) istniej¹c¹ zabudowê jednorodzinn¹ w terenach MW.2.
i MW.5., pozostawia siê do utrzymania z mo¿liwoœci¹ rozbudowy i przebudowy przy zachowaniu warunków okreœlonych dla zabudowy jednorodzinnej w pozosta³ych
ustaleniach planu; bez mo¿liwoœci budowy nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych;
3) warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, o którym
mowa w ust. 2, jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokali us³ugowych wbudowanych
nie przekroczy³a 50% powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego;
4) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 45%;
5) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 50%;
6) na dzia³kach zabudowanych, na których ustalony wskaŸnik w pkt 4 jest przekroczony, obowi¹zuje zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy;
7) wysokoœæ nowo realizowanych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych nie mo¿e przekraczaæ 13m; w przypadku budynków istniej¹cych wielorodzinnych, których wysokoœæ przekracza 13m, ich przebudowa lub rozbudowa
nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
8) wysokoœæ istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do zachowania;
9) wysokoœæ budynków gara¿owych i gospodarczych nie
mo¿e przekraczaæ 4m;
10) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych nale¿y stosowaæ dachy dwuspadowe, wielospadowe lub p³askie z dopuszczeniem tarasów na czêœci budynków; z zastrze¿eniem stosowania jednolitej
geometrii dachów dla poszczególnych terenów zabudowy wielorodzinnej;
11) pozostawia siê do utrzymania w terenie MW.3. dachy
kolebkowe; z dopuszczeniem innej geometrii przy przebudowie, przy zachowaniu wysokoœci, o której mowa
w pkt 7;
12) w terenach MW.2., MW.8., MW.6. zachowuje siê istniej¹ce gara¿e i inne obiekty (np. obiekty infrastruktury technicznej) zlokalizowane poza wyznaczonymi liniami zabudowy, z mo¿liwoœci¹ przebudowy i z zakazem lokalizacji
nowych obiektów;
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13) w terenie MW.9. realizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania warunków okreœlonych w § 10 ust. 5.
§ 26
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolem 1U.1., 1U.2. i 1U.3. bêd¹ce obszarami aktywizacji gospodarczej, z podstawowym
przeznaczeniem terenu na zabudowê zwi¹zan¹ z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹, dzia³alnoœci¹ produkcyjn¹ nieuci¹¿liw¹ oraz
zabudow¹ magazynow¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i gara¿owych, z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ
dla terenu;
2) obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ i budowli bezpoœrednio zwi¹zanych z urz¹dzeniem terenów;
3) terenów zieleni urz¹dzonej, towarzysz¹cej zabudowie us³ugowej, magazynowej i produkcyjnej;
4) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) parkingów naziemnych (w tym wielopoziomowych) i podziemnych (wbudowanych) z zachowaniem minimalnych
wskaŸników parkingowych zgodnie z § 14 pkt 5;
6) urz¹dzeñ i obiektów telefonii komórkowej na budynkach,
a wolnostoj¹cych w terenie 1U.2.;
7) nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnêtrznych,
dojœæ i dojazdów do budynków.
3. Okreœla siê zakres us³ug zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 9, z dopuszczeniem stacji paliw w terenach oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1U.1. i 1U.2.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹, magazynow¹ i produkcyjn¹, przeznacza siê do utrzymania z mo¿liwoœci¹
rozbudowy i przebudowy, z zachowaniem warunków
okreœlonych w pozosta³ych ustaleniach planu (ustalenia tego nie nale¿y rozumieæ jako zakazu rozbiórki
obiektów);
2) uporz¹dkowanie przestrzeni zmierzaj¹ce do podniesienia jakoœci zabudowy w obszarze aktywizacji gospodarczej, poprzez budowê nowych obiektów, rozbudowê oraz
przebudowê obiektów istniej¹cych;
3) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 70%;
4) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 30% ;
5) na dzia³kach zabudowanych, na których ustalony wskaŸnik w pkt 3 jest przekroczony, obowi¹zuje zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy;
6) wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 13m; w przypadku budynków istniej¹cych ich przebudowa lub rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci,
7) wysokoœæ budynków gara¿owych i gospodarczych nie
mo¿e przekraczaæ 5m;
8) nale¿y stosowaæ dachy p³askie, z dopuszczeniem innych
dachów w zale¿noœci od wymogów technologicznych
obiektów;
9) dla terenu 1U.3. ustala siê wymóg ochrony cieku wodnego na dzia³ce Nr 186/22 zgodnie z przepisami odrêbnymi.
5. Zakazuje siê lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i innej
niezwi¹zanej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
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§ 27

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolami od 2U.1. do 2U.2. z podstawowym przeznaczeniem terenu na obiekty i urz¹dzenia
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹.
2. Okreœla siê zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego: handel detaliczny i hurtowy, gastronomia, rzemios³o us³ugowe, us³ugi biurowe i administracji, przedszkola,
placówki opiekuñczo-wychowawcze oraz inne us³ugi o zbli¿onym charakterze, np. us³ugi niematerialne (konsultingowe, prawne, biurowe, reklamowe itp.).
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i gara¿owych z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ
dla terenu;
2) obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ i budowli oraz zieleni urz¹dzonej towarzysz¹cej zabudowie;
3) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) niezbêdnych dla obs³ugi budynków miejsc parkingowych,
zgodnie z § 14 pkt 5;
5) nie wyznaczonych na rysunku planu dojœæ i dojazdów do
budynków.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) istniej¹c¹ zabudowê us³ugow¹ przeznacza siê do utrzymania z mo¿liwoœci¹ rozbudowy i przebudowy, przy zachowaniu warunków okreœlonych w pozosta³ych ustaleniach planu;
2) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 45%;
3) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 50%;
4) na dzia³kach zabudowanych, w stanie istniej¹cym, na których ustalony wskaŸnik w pkt 2 jest przekroczony, obowi¹zuje zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy;
5) wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 11m; w przypadku budynków istniej¹cych ich przebudowa lub rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
6) wysokoœæ budynków gara¿owych i gospodarczych nie
mo¿e przekraczaæ 5m;
7) nale¿y stosowaæ dachy dwuspadowe i wielospadowe
z dopuszczeniem tarasów na czêœci budynków; dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich.
§ 28
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UG WIELOFUNKCYJNYCH oznaczone na rysunku planu symbolami od 3U.3.
do 3U.10 z podstawowym przeznaczeniem terenu na obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ us³ugow¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w terenach 3U.3,
3U.4., 3U.5, 3U.6., 3U.7., 3U.9., 3U.10. z mo¿liwoœci¹ lokalizacji us³ug wbudowanych; w terenie 3U.8. nie dopuszcza siê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i gara¿owych, z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ
dla terenu;
3) obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ i budowli, urz¹dzeñ ochrony akustycznej (ekranów akustycznych) oraz
zieleni urz¹dzonej towarzysz¹cej zabudowie;
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4) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) stacji paliw w terenach 3U.7, 3U.8., 3U.9.;
6) parkingów naziemnych (w tym wielopoziomowych) i podziemnych (wbudowanych) w terenach 3U.3., 3U.4., 3U.5.,
3U.6., 3U.7, 3U.8., 3U.9, 3U.10., z zachowaniem minimalnych wskaŸników parkingowych zgodnie z § 14 pkt 5;
7) nie wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych
i wewnêtrznych oraz dojœæ i dojazdów do budynków;
8) œcie¿ek rowerowych.
3. Okreœla siê zakres us³ug zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 9.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
1) w ramach lokalizowanego zespo³u zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej nale¿y ukszta³towaæ elementy przestrzeni publicznej takie jak: ulice, place miejskie, dziedziñce, parki, skwery, w tym tak¿e otoczenie obiektów
us³ugowych oraz mieszkaniowych;
2) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
nie mo¿e przekraczaæ 50% przyjêtego wskaŸnika dopuszczalnej powierzchni zabudowy;
3) warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, o którym
mowa w ust. 2, jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia u¿ytkowa lokali us³ugowych wbudowanych
nie przekroczy³a 50% powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego;
4) w terenie 3U.9. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
mo¿e byæ lokalizowana poza oznaczon¹ na rysunku planu stref¹ uci¹¿liwoœci o zasiêgu 150m od krawêdzi jezdni autostrady;
5) w terenie 3U.9. stacja paliw mo¿e byæ lokalizowana pomiêdzy oznaczon¹ na rysunku planu stref¹ uci¹¿liwoœci
o zasiêgu 150m od krawêdzi jezdni autostrady a granic¹
planu po stronie po³udniowej;
6) w przypadku lokalizacji stacji paliw w terenach 3U.7,
3U.8., 3U.9. niezbêdne jest wykonanie dokumentacji
hydrologicznej i geologiczno - in¿ynierskiej, stwierdzaj¹cej przydatnoœæ terenu do jej lokalizacji, na etapie projektu budowlanego;
7) w terenach 3U.3. - 3U.10 dopuszczalna powierzchnia
parkingów naziemnych nie mo¿e przekraczaæ 35% powierzchni terenu inwestycji, z wyj¹tkiem czêœci terenów, o których mowa w pkt 11, dla których dopuszczalna powierzchnia parkingów naziemnych nie mo¿e przekroczyæ 15%;
8) zabudowê nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem powi¹zañ widokowych;
9) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 45%, z zastrze¿eniem pkt 11;
10) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 50%, z zastrze¿eniem pkt 11;
11) dla czêœci terenów o symbolach 3U.3., 3U.4. i 3U.6., wyodrêbnionych na rysunku planu jako obszar o z³o¿onych
warunkach geologiczno in¿ynierskich, wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ mniejszy ni¿
70% a wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 30%;
12) wysokoœæ zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej w terenach 3U.3., 3U.4., 3U.5., 3U.6., 3U.7., 3U.9., 3U.10. nie
mo¿e przekroczyæ 25m;
13) wysokoœæ zabudowy us³ugowej w terenie 3U.8 nie mo¿e
przekroczyæ 25m;
15) nale¿y stosowaæ dachy p³askie,
16) w terenach 3U.6., 3U.10. obowi¹zuje ochrona stanowisk roœlin chronionych, o których mowa w § 10 ust. 1
pkt 1 lit. m.;
17) dla terenu 3U.7 obowi¹zuj¹ zapisy dotycz¹ce stanowisk
archeologicznych, okreœlone w § 11 pkt 3;
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18) w terenach 3U.3., 3U.4., 3U.6., 3U.7., 3U.8., 3U.10. realizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania warunków okreœlonych w §10 ust. 5;
19) w terenie 3U.10., zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy ochronê ci¹gów widokowych, oznaczonych na rysunku planu.
§ 29
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UG KULTU oznaczone na rysunku planu symbolem UK z podstawowym
przeznaczeniem terenu na obiekty kultu religijnego.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej zwi¹zanej bezpoœrednio z przeznaczeniem podstawowym;
2) wolnostoj¹cych lub dobudowanych budynków gospodarczych i gara¿owych, z zachowaniem pozosta³ych ustaleñ
dla terenu;
3) obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ i budowli oraz zieleni urz¹dzonej towarzysz¹cej zabudowie;
4) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) niezbêdnych dla obs³ugi budynków miejsc parkingowych,
zgodnie z § 14 pkt 5;
6) nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnêtrznych,
dojœæ i dojazdów do budynków;
7) œcie¿ek rowerowych;
8) zakazuje siê lokalizacji us³ug niezwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) nie ustala siê wysokoœci i geometrii dachu dla obiektu
kultu religijnego (kaplicy, koœcio³a);
2) wysokoœæ budynków bezpoœrednio zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym (z wy³¹czeniem kaplicy i koœcio³a) nie mo¿e przekraczaæ 11m, a dla gara¿u i budynku
gospodarczego 4m;
3) dla budynków bezpoœrednio zwi¹zanych z przeznaczeniem
podstawowym dopuszcza siê dachy dwuspadowe, wielospadowe i p³askie;
4) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu nie
mo¿e przekroczyæ 45%;
5) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 50%.
§ 30
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UG PUBLICZNYCH - OŒWIATY oznaczone na rysunku planu symbolami UPo.1. i UPo.2. z podstawowym przeznaczeniem terenu na publiczne us³ugi oœwiaty (szko³a, przedszkole,
¿³obek).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ bezpoœrednio zwi¹zanych z urz¹dzeniem terenu;
2) niezbêdnych dla obs³ugi budynków miejsc parkingowych,
zgodnie z §14 pkt 5;
3) niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnêtrznych,
dojœæ i dojazdów do budynków;
4) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) wysokoœæ zabudowy us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ 13m;
2) nie ustala siê geometrii dachu dla obiektów oœwiaty;
3) wskaŸnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 45%;
4) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 50%;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 189

— 6308 —

5) realizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania
warunków okreœlonych w § 10 ust. 5
§ 31
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ oznaczone
na rysunku planu symbolami od ZP.1. do ZP.8 z podstawowym przeznaczeniem terenu na ogólnie dostêpn¹ zieleñ
urz¹dzon¹ obejmuj¹c¹ urz¹dzone i utrzymane zespo³y
drzew, krzewów oraz zieleni niskiej, skomponowane
w sposób kompleksowy - zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 17.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) elementów ma³ej architektury;
2) urz¹dzeñ rekreacyjnych (np. boiska do siatkówki, boiska
do badmintona, korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne);
3) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu;
4) urz¹dzeñ ochrony akustycznej (ekranów akustycznych);
5) nie wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych
i wewnêtrznych oraz œcie¿ek pieszych i rowerowych.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
2) w ramach terenów ZP nale¿y ukszta³towaæ elementy przestrzeni publicznej, o których mowa w § 12;
3) w terenach ZP.4., ZP.5., ZP.6., ZP.8. obowi¹zuje ochrona stanowisk roœlin chronionych, o których mowa w § 10 ust. 1
pkt 1 lit. m;
4) zakaz lokalizacji ogrodów dzia³kowych;
5) zakaz grodzenia, za wyj¹tkiem grodzenia obiektów sportowych wymagaj¹cych ochrony ze wzglêdu na bezpieczeñstwo u¿ytkowania;
6) w terenach ZP.3., ZP.4., ZP.5., ZP.6., ZP.7., ZP.8., realizacja
obiektów budowlanych wymaga zachowania warunków
okreœlonych w § 10 ust. 5.
§ 32
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI PARKU MIEJSKIEGO oznaczone na rysunku planu symbolem ZPL z podstawowym
przeznaczeniem na zieleñ parkow¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) elementów ma³ej architektury;
2) urz¹dzeñ rekreacyjnych, np. placów zabaw;
3) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych
z zagospodarowaniem terenu (w tym oœwietlenie);
4) nie wydzielonych w planie dojazdów i dojœæ pieszych, œcie¿ek rowerowych;
5) ogólnodostêpnych, "nie kubaturowych" urz¹dzeñ turystyki
(np. tablic informacyjnych, zadaszeñ).
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenów:
1) wystêpuj¹ce na dzia³ce 186/20 obr. 69 drzewa o wymiarach
pomnikowych (wnioskowane do objêcia ochron¹ na podstawie przepisów odrêbnych), nale¿y chroniæ w projekcie
zagospodarowania terenu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. ³;
2) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
3) zagospodarowanie terenu nale¿y kszta³towaæ w oparciu
o kompleksowy projekt zagospodarowania okreœlaj¹cy
kszta³towanie zieleni, przebiegi œcie¿ek rowerowych, pieszych, lokalizacjê poszczególnych elementów ma³ej architektury, sieci i urz¹dzeñ - tworz¹cych wysok¹ jakoœæ przestrzeni publicznej;
4) obowi¹zuje ochrona stanowisk roœlin chronionych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. m.
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§ 33

1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ oznaczone
na rysunku planu symbolami od ZI.1. do ZI.19. z podstawowym przeznaczeniem terenu na zieleñ ograniczaj¹c¹
niekorzystny wp³yw terenów komunikacyjnych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) budowli i urz¹dzeñ zwi¹zanych bezpoœrednio z ochron¹
terenów s¹siednich przed uci¹¿liwym oddzia³ywaniem
uk³adu komunikacyjnego;
2) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
3) urz¹dzeñ ochrony akustycznej (ekranów akustycznych);
4) nie wyznaczonych na rysunku planu wjazdów na tereny
przyleg³ych nieruchomoœci;
5) dojœæ pieszych oraz œcie¿ek rowerowych.
6) nie wyznaczonych na rysunku planu dróg dojazdowych
i wewnêtrznych a w terenie ZI.14 równie¿ parkingów.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
2) obowi¹zek urz¹dzenia zespo³ów zieleni niskiej, œredniowysokiej i wysokiej, zapewniaj¹cej ochronê przed ha³asem i zanieczyszczeniami od terenów komunikacji;
3) w terenach ZI.6., ZI.10., ZI.11. obowi¹zuje ochrona stanowisk roœlin chronionych, o których mowa w § 10
ust. 1 pkt 1 lit. m;
4) w terenach ZI.5., ZI.6., ZI.7., ZI.8., ZI.11., ZI.12., ZI.14., realizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania warunków okreœlonych w § 10 ust. 5.
§ 34
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI OCHRONNEJ CIEKU WODNEGO oznaczone na rysunku planu symbolami od
ZWS.1. do ZWS.12. z podstawowym przeznaczeniem terenu na zieleñ stanowi¹c¹ obudowê biologiczn¹ wód powierzchniowych œródl¹dowych oraz rowów stanowi¹cych
urz¹dzenia wodne.
2. Ustala siê:
1) nakaz zagospodarowania zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych w zakresie ochrony wód powierzchniowych œródl¹dowych oraz urz¹dzeñ wodnych;
2) w terenach ZWS.7., ZWS.8., ZWS.9., ZWS.11., ZWS.12.
obowi¹zuje ochrona stanowisk roœlin chronionych, o których mowa w §10 ust.1pkt 1 lit. m;
3) w terenach ZWS.3., ZWS.4., ZWS.5., ZWS.7., ZWS.8.,
ZWS.11., ZWS.12. realizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania warunków okreœlonych w § 10 ust. 5.
4) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
3. Dopuszcza siê stosowanie mostków zapewniaj¹cych po³¹czenia z terenami s¹siednimi oraz po³¹czeñ komunikacyjnych niewyznaczonych na rysunku planu.
§ 35
1. Wyznacza siê TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŒRÓDL¥DOWYCH ORAZ ROWÓW STANOWI¥CYCH URZ¥DZENIA WODNE oznaczone na rysunku planu symbolami od
WS.1. do WS.9. z przeznaczeniem podstawowym - wody powierzchniowe œródl¹dowe (potoki Rzewny i Sidzinka) oraz
rowy stanowi¹ce urz¹dzenia wodne.
2. Ustala siê zasady zagospodarowania zgodnie z wymogami
przepisów odrêbnych w zakresie ochrony wód powierzchniowych œródl¹dowych oraz urz¹dzeñ wodnych.
3. Dopuszcza siê stosowanie mostków zapewniaj¹cych po³¹czenie z terenami s¹siednimi oraz po³¹czeñ komunikacyjnych niewyznaczonych na rysunku planu.
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§ 36
1. Wyznacza siê TERENY INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ oznaczone na rysunku planu symbolem E z podstawowym przeznaczeniem na lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów bezpoœrednio zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ elektroenergetyczn¹ - obejmuj¹cych stacjê transformatorow¹
110/15 kV (GPZ).
2. Ustala siê, ¿e niezabudowana czêœæ dzia³ki wymaga zagospodarowania jako teren zieleni urz¹dzonej.
§ 37
1. Wyznacza siê TERENY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ
oznaczone na rysunku planu symbolem K.1., K.2. z podstawowym przeznaczeniem terenów na lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów bezpoœrednio zwi¹zanych z infrastruktur¹
sanitarn¹.
2. Projektowane urz¹dzenia i obiekty zwi¹zane z infrastruktur¹
sanitarn¹ nale¿y zlokalizowaæ we wschodniej czêœci terenu.
3. Ustala siê, ¿e zachodnia czêœæ dzia³ki wymaga zagospodarowania jako teren zieleni.
4. W terenie K.1. realizacja obiektów budowlanych wymaga
zachowania warunków okreœlonych w § 10 ust. 5.
§ 38
1. Wyznacza siê TERENY DRÓG PUBLICZNYCH oznaczone
na rysunku planu symbolami zgodnie ich kwalifikacj¹:
- drogi klasy zbiorczej oznaczone na rysunku planu symbolami od KDZ.1. do KDZ.4.,
- drogi klasy lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolami od KDL.1. do KDL.8.,
- drogi klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami od KDD.1. do KDD.19. oraz KDD.21. i KDD.22.
2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja ulic, z wyposa¿eniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia ulicy w obszarze (jezdnie, chodniki, obiekty ma³ej architektury, œcie¿ki
rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia
piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadaszenia przystankowe), wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (odwodnienie - w tym rowy odwadniaj¹ce - jako kana³y zamkniête lub rowy otwarte, oœwietlenie, urz¹dzenia
zabezpieczeñ, oznakowania i sterowania ruchem oraz s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej).
3. Jako obowi¹zuj¹ce ustala siê rezerwy terenu okreœlone liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu; zasad¹ wyznaczania szerokoœci dla poszczególnych klas ulic dróg publicznych jest uwzglêdnienie parametrów dla:
1) ulica klasy Z (zbiorcza) 20 m;
2) ulice klasy L (lokalna) 15 m;
3) ulice klasy D (dojazdowa) 10 m;
z zastrze¿eniem odchyleñ wynikaj¹cych z lokalnych uwarunkowañ, oznaczonych na rysunku planu.
4. Dla niewydzielonych na rysunku planu dróg dojazdowych
i wewnêtrznych, w terenach 1U.2., 2MN.1., 2MN.3., 3U.3.,
3U.4., 3U.5., 3U.6., 3U.9., 3U.10., okreœla siê minimaln¹ szerokoœæ, dla:
1) drogi dojazdowej 10m;
2) drogi wewnêtrznej 6m.
5. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji miejsc postojowych dla
samochodów osobowych:
1) w formie zatok postojowych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi KDL i KDD;
2) w formie parkowania przykrawê¿nikowego w obrêbie
linii rozgraniczaj¹cych drogi KDL i KDD.
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6. Przewiduje siê mo¿liwoœæ prowadzenia ci¹gów rowerowych w obrêbie terenów przeznaczonych na cele komunikacji jako:
1) wydzielone œcie¿ki rowerowe i ci¹gi pieszo-rowerowe;
2) oznakowane trasy rowerowe, prowadzone w obrêbie jezdni ulic dojazdowych KDD.
7. Dla terenów KDZ.1., KDL.4., KDD.15., KDD.18., KDD.21 obowi¹zuj¹ zapisy dotycz¹ce stanowisk archeologicznych, okreœlone w § 11 pkt 3.
8. W terenach KDZ.1., KDZ.2., KDZ.4., KDL.3., KDL.4., KDL.7.,
KDL.8. realizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania warunków okreœlonych w § 10 ust. 5.
9. W terenie KDZ.4., KDL.3. obowi¹zuje ochrona stanowisk roœlin chronionych, o których mowa w § 10 ust. 1pkt 1 lit. m.
§ 39
1. Wyznacza siê TERENY URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH
oznaczone na rysunku planu symbolem 1KU z przeznaczeniem podstawowym na parking wydzielony.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Ustala siê warunki zagospodarowania terenu:
1) wjazd na parking z ulicy Krymskiej;
2) obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej wyposa¿onej w osadniki zanieczyszczeñ i separatory substancji ropopochodnych zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 40
1. Wyznacza siê TERENY URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH
oznaczone na rysunku planu symbolem 2KU.1. i 2KU.2.
z przeznaczeniem podstawowym na pêtlê autobusow¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ:
1) obiektów kubaturowych zwi¹zanych z obs³ug¹ pêtli autobusowej;
2) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. Ustala siê warunki zagospodarowania terenu:
1) wjazd na pêtlê autobusow¹ z projektowanej drogi KDZ;
2) obowi¹zuje realizacja kanalizacji deszczowej wyposa¿onej w osadniki zanieczyszczeñ i separatory substancji
ropopochodnych;
3) w terenie 2KU.1. realizacja obiektów budowlanych wymaga zachowania warunków okreœlonych w § 10 ust. 5.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 41
Wysokoœæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.
§ 42
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 43
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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1

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "KLINY PO£UDNIE" W KRAKOWIE
PRZEZNACZENIE I WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYSUNEK PLANU
SKALA 1:2000*

Za³¹cznik Nr 1
uchwa³y Nr LXVI/849/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2009 r.
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