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Uchwa³a* Nr LXXII/921/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zbydniowice".
Na podstawie art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zbydniowice" w Krakowie, zwany dalej planem,
po stwierdzeniu jego zgodnoœci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, uchwalonym uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
1. Uchwa³¹ objêty jest obszar miasta Krakowa o powierzchni
81,92 ha, okreœlony granicami na rysunku planu, ograniczony:
- od pó³nocy - granic¹ strefy ochronnej "C" Uzdrowiska Swoszowice, przebiegaj¹c¹ po po³udniowej stronie potoku Cyrkówka, stanowi¹cego prawobrze¿ny dop³yw rzeki Wilgi,
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.

- od wschodu - granic¹ z gmin¹ Wieliczka,
- od po³udnia i po³udniowego zachodu - granic¹ z gmin¹
Œwi¹tniki Górne.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:2000 bêd¹cy graficzn¹ czêœci¹
planu, obowi¹zuj¹c¹ w zakresie okreœlonym w §4, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
2) Rysunek infrastruktury technicznej - wodoci¹g i kanalizacja, w skali 1:2000, okreœlaj¹cy zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y,
3) Rysunek infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
gazownictwo w skali 1: 2000, okreœlaj¹cy zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,
4) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zbydniowice", nie bêd¹ce ustaleniami
planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y,
5) Rozstrzygniêcie 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,
nie bêd¹ce ustaleniami planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y.
3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz okreœlenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
tych terenów, okreœlone s¹ w postaci:
1) Tekstu planu, stanowi¹cego treœæ niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cego:
a) Przepisy ogólne, zawarte w Rozdziale 1 uchwa³y, odnosz¹ce siê do ca³ego obszaru objêtego planem lub do
charakterystycznych obszarów obejmuj¹cych wiêksz¹
iloœæ terenów wyznaczonych na rysunku planu,
b) Przepisy szczegó³owe, zawarte w Rozdziale 2 uchwa³y,
odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,
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2) Rysunku planu, obowi¹zuj¹cego w zakresie ustaleñ okreœlonych w § 4.
4. Ustalenia tekstu planu i rysunku planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§3
Ilekroæ w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu jest
mowa o:
1) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
2) Planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i rysunek
planu,
3) Tekœcie planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y,
4) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y,
5) Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, w rozumieniu przepisów odrêbnych, g³ównie z zakresu oœwiaty i wychowania,
ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, kultury, ³¹cznoœci i administracji publicznej,
6) Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce zaspokajaniu bie¿¹cych potrzeb mieszkañców,
z zakresu:
a) handlu, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2,
b) gastronomii,
c) rzemios³a, w tym rzemios³a produkcyjnego oraz innej
dzia³alnoœci us³ugowej, z wykluczeniem inwestycji zaliczanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, w rozumieniu przepisów odrêbnych,
7) Dzia³ce budowlanej - nale¿y to pojêcie rozumieæ zgodnie
z definicj¹ okreœlon¹ w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
8) WskaŸniku wielkoœci powierzchni zabudowy na dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ wyra¿ony liczbowo
stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków na dzia³ce budowlanej, zarówno istniej¹cych jak i nowo
projektowanych, do jej ca³kowitej powierzchni mieszcz¹cej siê w granicach terenów przeznaczonych w planie pod
zabudowê,
9) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, poza któr¹ nie mo¿na wyjœæ z obrysem rzutu
budynku w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
10) Dojazdach niewydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ nie
wyznaczone na rysunku planu drogi dojazdowe i wewnêtrzne, zarówno istniej¹ce jak i nowo projektowane, a tak¿e
ustanowione s³u¿ebnoœci drogowe, zapewniaj¹ce obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek budowlanych.
§4
Okreœla siê obowi¹zuj¹c¹ treœæ ustaleñ rysunku planu:
1) Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce równoczeœnie
liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) Tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniem tych terenów numerem i symbolem literowym, w tym:
a) 1MN do 14MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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b) 1Up i 2Up - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug
publicznych,
c) 1U i 2U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug
komercyjnych,
d) 1US - teren sportu i rekreacji,
e) 1P - teren obiektu produkcyjnego,
f) 1R do 9R - tereny rolnicze,
g) 1R(Z) do 6R(Z) - tereny rolnicze w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne
oraz trwa³ych u¿ytków zielonych,
h) 1ZL i 2ZL - tereny lasu,
i) 1WS i 2WS - tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych,
j) 1KD(L) - teren ulicy lokalnej (klasy L),
k) 1KD(D) do 3KD(D) - tereny ulic dojazdowych (klasy D),
l) 1KD(Dp) do 7KD(Dp) - tereny ulic dojazdowych - pieszojezdnych,
m) 1KD(X) i 2KD(X) - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych,
4) Przebieg wa¿niejszych ci¹gów pieszych nie wydzielonych
na rysunku planu,
5) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) Tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, w tym:
a) osuwiska,
b) obszary predystynowane do wyst¹pienia ruchów masowych, oraz elementy uwzglêdnione w rysunku planu,
ustalone na mocy przepisów odrêbnych:
7) Granica strefy ochronnej "C" Uzdrowiska Swoszowice,
8) Granica obszaru i terenu górniczego "Swoszowice",
9) Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków w Krakowie opisane w nastêpuj¹cy sposób:
numerem oznaczono stanowisko w obszarze, numerem
w nawiasie oznaczono stanowisko w miejscowoœci,
10) K1, K2, K3 i K4 - kapliczki znajduj¹ce siê w gminnej ewidencji zabytków.
§5
W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego oraz kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze
objêtym planem, ustala siê:
1) Nakazuje siê aby realizowane inwestycje, w tym budynki i
budowle, spe³nia³y kryterium ³adu przestrzennego, w rozumieniu przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) Wyznacza siê na rysunku planu tereny przeznaczone pod
zabudowê i zainwestowanie, ustalaj¹c dla nich w przepisach
uchwa³y przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) Zakazuje siê na obszarze objêtym planem lokalizacji budynków wielorodzinnych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
4) Przy lokalizacji budynków wymaga siê uwzglêdnienia wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz kszta³towania linii zabudowy wzd³u¿ ulic i innych
przestrzeni publicznych w sposób uporz¹dkowany, w nawi¹zaniu do usytuowania zabudowy istniej¹cej, przy czym w
przypadku gdzie linia zabudowy nie jest wyznaczona na rysunku planu, obowi¹zuj¹ w tym zakresie przepisy odrêbne.
5) Dopuszcza siê usytuowanie budynków bezpoœrednio przy
granicy dzia³ki budowlanej na zasadach wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych, o ile nie wykluczaj¹ tego inne ustalenia
planu,
6) Zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ od strony przestrzeni publicznej wyznaczonych ulic na linii po³o¿onej bli¿ej w stosun-
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ku do jezdni ulicy ni¿ przebiega linia rozgraniczaj¹ca wyznaczona na rysunku planu dla tej ulicy,
7) Zakazuje siê grodzenia nieruchomoœci przy ciekach wodnych w odleg³oœci do 1,5 m od górnej krawêdzi skarpy brzegowej,
8) Wymaga siê zachowania ci¹g³oœci w kszta³towaniu systemu zieleni osiedlowej wzd³u¿ publicznej przestrzeni wyznaczonych ulic, w szczególnoœci poprzez lokalizacjê zieleni wysokiej na tych czêœciach dzia³ek budowlanych, które bezpoœrednio s¹siaduj¹ z ulic¹.
§6
1. W zakresie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu, ustala siê:
1) Nakazuje siê stosowanie rozwi¹zañ przestrzennych i technicznych przy lokalizacji inwestycji na obszarze objêtym
planem, gwarantuj¹cych zachowanie odpowiednich poziomów w zakresie standardów œrodowiskowych przestrzeni zamieszkania, odpowiadaj¹cych wymaganiom
okreœlonym na podstawie przepisów odrêbnych,
2) Zakazuje siê w terenach zabudowy mieszkaniowej lokalizacji inwestycji z zakresu przeznaczenia uzupe³niaj¹cego, których oddzia³ywanie na œrodowisko, przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice
terenu, do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³
prawny, powoduj¹c obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w
zakresie standardów œrodowiskowych dotycz¹cych zabudowy mieszkaniowej,
3) Wymaga siê racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych pod zabudowê, z zachowaniem
w sposobie zagospodarowania dzia³ki lub terenu odpowiednich proporcji pomiêdzy czêœci¹ zabudowan¹ a niezabudowan¹, okreœlonych wskaŸnikiem wielkoœci powierzchni zabudowy na dzia³ce budowlanej, w rozumieniu §3, pkt 8 oraz procentowym udzia³em powierzchni
terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ustalonymi dla wyznaczonych terenów w Rozdziale 2 uchwa³y.
4) Zakazuje siê lokalizacji zabudowy bez równoczesnego
rozwi¹zania problemów infrastruktury technicznej,
zw³aszcza w zakresie dotycz¹cym odprowadzenia œcieków sanitarnych i zaopatrzenia w wodê, z zastrze¿eniem
§ 7 ust. 5,
5) Wymaga siê odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulic i innych nawierzchni utwardzonych do kanalizacji opadowej b¹dŸ do wód powierzchniowych, z nakazem podczyszczenia œcieków opadowych
sp³ywaj¹cych z terenów potencjalnie zanieczyszczonych
przed ich
odprowadzeniem do wód, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami odrêbnymi,
6) Wymaga siê utrzymania i konserwacji istniej¹cego uk³adu cieków wodnych i rowów, stanowi¹cych na obszarze
objêtym planem podstawowe elementy systemu odwodnienia tego obszaru, a tak¿e innych nie wydzielonych na
rysunku planu wód powierzchniowych, z obowi¹zkiem
stosowania obudowy biologicznej tych wód poprzez wytworzenie zieleni przywodnej,
7) W sposobie zagospodarowania, w tym zainwestowania
obszarów zmeliorowanych, nale¿y zachowaæ ci¹g³oœæ
prawid³owego funkcjonowania uk³adu odwodnienia, w
szczególnoœci ci¹g³oœæ systemu rowów melioracyjnych,
a w przypadku kolizji z planowanym zainwestowaniem,
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dopuszcza siê ich przebudowê, odbudowê i rozbudowê
na zasadach przepisów odrêbnych,
8) Zakazuje siê w terenach przeznaczonych pod zabudowê
lokalizowania nowych budynków przy ciekach wodnych
w odleg³oœci mniejszej ni¿ 15 m od górnej krawêdzi skarpy brzegowej,
9) W sposobie zagospodarowania terenów wyznaczonych
na rysunku planu wymaga siê, przy zachowaniu przepisów odrêbnych, ochrony i uwzglêdnienia, poprzez zachowanie w stanie naturalnym, wystêpuj¹cych na nich stanowisk chronionych gatunków roœlin i miejsc rozrodu
zwierz¹t,
10) W sposobie zagospodarowania dzia³ki lub terenu wymaga siê przy lokalizacji inwestycji budowlanych
uwzglêdnienia istniej¹cych drzew na zasadach przepisów odrêbnych,
11) Zdewastowanym obszarom po³o¿onym poza terenami
przeznaczonymi pod budynki, komunikacjê i urz¹dzenia
terenowe o utwardzonej nawierzchni, nale¿y przywróciæ funkcjê terenów biologicznie czynnych,
12) Zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych, zwi¹zanych z zainwestowaniem obszaru objêtego planem, nale¿y rozwi¹zaæ poprzez zastosowanie
paliw ekologicznie czystych takich jak paliwo gazowe czy
lekki olej opa³owy, albo w oparciu o energiê elektryczn¹
lub odnawialne Ÿród³a energii, takie jak energia s³oneczna czy geotermalna, z dopuszczeniem innych paliw, których metody spalania gwarantuj¹ dotrzymanie poziomów zanieczyszczeñ okreœlonych przepisami odrêbnymi, z wykluczeniem stosowania w nowych obiektach
paliw sta³ych jako podstawowego Ÿród³a ciep³a,
13) Rozwi¹zanie gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami - w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta, z segregacj¹ odpadów u Ÿród³a ich powstania, przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie przepisów odrêbnych,
2. Przyporz¹dkowuje siê wyznaczone na rysunku planu tereny
do poszczególnych rodzajów terenów okreœlonych w przepisach Ustawy prawo ochrony œrodowiska, zró¿nicowanych pod
wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu w œrodowisku:
1)Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznaczone na rysunku planu pod symbolami 1MN do 14MN odpowiadaj¹ rodzajowi terenów przeznaczonych "pod
zabudowê mieszkaniow¹",
2) Teren zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug publicznych,
wyznaczony na rysunku planu pod symbolem 2Up - odpowiada rodzajowi terenów przeznaczonych "pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y",
3) Teren zabudowy us³ugowej wyznaczony na rysunku planu pod symbolem 1U - odpowiada rodzajowi terenów
przeznaczonych "na cele mieszkaniowo - us³ugowe".
3. Nowo projektowane budynki mieszkalne w strefie ponadnormatywnego oddzia³ywania akustycznego ulic nale¿y wyposa¿yæ w skuteczne zabezpieczenia akustyczne, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
4. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych nale¿y zachowaæ zgodnoœæ
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami odrêbnymi.
§7
1. W zakresie warunków ochrony funkcji lecznictwa uzdrowiskowego, okreœla siê na rysunku planu wyznaczone na podstawie przepisów odrêbnych granice:
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1) Strefy ochronnej "C" Uzdrowiska Swoszowice,
2) Obszaru i terenu górniczego "Swoszowice",
2. Ca³y obszar objêty planem mieœci siê poza granicami strefy
ochronnej "C" Uzdrowiska Swoszowice, stanowi¹cej obszar
maj¹cy wp³yw na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronê z³ó¿ naturalnych surowców leczniczych, st¹d nie obowi¹zuj¹ w nim zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikaj¹ce z aktualnych przepisów
prawa dotycz¹cych tej strefy.
3. W obrêbie obszaru i terenu górniczego "Swoszowice", o którym mowa w ust. 1, utworzonego decyzj¹ Ministra Ochrony
Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa Nr 110/92
z dnia 28.12.1992 r., warunki eksploatacji wód leczniczych
ze z³o¿a "Swoszowice" reguluj¹ przepisy odrêbne. Zgodnie
z tymi przepisami, ruch zak³adu górniczego mo¿e odbywaæ
siê w oparciu o aktualny plan ruchu sporz¹dzany na podstawie warunków okreœlonych w koncesji oraz w projekcie zagospodarowania z³o¿a.
4. W granicach obszaru i terenu górniczego "Swoszowice" zakazuje siê lokalizacji inwestycji bez pod³¹czenia ich do systemów
wodoci¹gu i kanalizacji sanitarnej, z zastrze¿eniem ust. 5.
5. W terenach przeznaczonych pod zainwestowanie nie objêtych jeszcze systemem kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê
tymczasowo rozwi¹zanie w zakresie odprowadzenia œcieków sanitarnych, polegaj¹ce na zastosowaniu szczelnych,
bezodp³ywowych zbiorników na nieczystoœci ciek³e, opró¿nianych okresowo, z zachowaniem wymagañ przepisów
odrêbnych.
§8
1. Okreœla siê na rysunku planu obiekty i tereny œrodowiska
kulturowego znajduj¹ce siê obszarze objêtym planem:
1) Obiekty znajduj¹ce siê w gminnej ewidencji zabytków:
a) Figura Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, wykonana na prze³omie wieku XVIII/XIX, prawdopodobnie przez myœlenicki zak³ad kamieniarski, zlokalizowana na podwórku
przy ul. Stanis³awa Go³¹ba/ ul. Matematyków Krakowskich 88, oznaczona na rysunku planu symbolem K1, b)
Krzy¿ z Figur¹ Ukrzy¿owanego, wykonany pod koniec
XIX wieku przez krakowski zespó³ odlewniczy zlokalizowany przy ul. Matematyków Krakowskich 100, oznaczony na rysunku planu symbolem K2,
c) Kapliczka kamienna, oznaczona na rysunku planu symbolem K3,
d) Kapliczka kamienna, oznaczona na rysunku planu symbolem K4,
2) Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie, opisane w nastêpuj¹cy
sposób: numerem oznaczono stanowisko w obszarze,
numerem w nawiasie oznaczono stanowisko w miejscowoœci:
a) Nr 92(1) (Kraków - Zbydniowice),
b) Nr 93(2) (Kraków - Zbydniowice),
c) Nr 94(3) (Kraków - Zbydniowice),
d) Nr 95(4) (Kraków - Zbydniowice),
e) Nr 97(6) (Kraków - Zbydniowice),
f) Nr 98(7) (Kraków - Zbydniowice),
g) Nr 99(8) (Kraków - Zbydniowice),
h) Nr 100(9) (Kraków - Zbydniowice),
i) Nr 101(10) (Kraków - Zbydniowice).
2. Obejmuje siê ochron¹ obiekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1
oraz wymaga siê dostosowania sposobu zagospodarowania i zabudowy dzia³ki, na której znajduje siê dany obiekt,
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potrzebie ochrony samego zabytku oraz towarzysz¹cej mu
zieleni, jak równie¿ ochrony jego ekspozycji widokowej od
strony przestrzeni publicznej, w szczególnoœci od drogi, jak
równie¿ zakazuje siê stosowania do prac budowlanych zwi¹zanych z remontowaniem obiektów zabytkowych takich
materia³ów budowlanych, które zacieraj¹ historyczne, stylowe cechy tych obiektów.
3. Na terenach stanowisk archeologicznych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne odnosz¹ce
siê do obszarów i obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹.
4. Ca³y teren w granicach obszaru objêtego planem mieœci siê
w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, w obrêbie której, podczas prowadzenia budowlanych prac ziemnych, wymaga siê rozpoznania konserwatorskiego przez
osobê uprawnion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych.
§9
1. W zakresie obs³ugi komunikacyjnej obszaru ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) Obs³uga w zakresie komunikacji zbiorowej - komunikacj¹
autobusow¹, w tym mikrobusow¹, prowadzon¹ tras¹ ulicy lokalnej, wyznaczonej na rysunku planu pod symbolem 1KD(L), z przystankami w rejonach wa¿niejszych skrzy¿owañ,
2) W zakresie komunikacji indywidualnej uk³ad sieci ulicznej
stanowi¹:
a) ulica lokalna, oznaczona symbolem 1KD(L), tj. ul. Matematyków Krakowskich, stanowi¹ca g³ówn¹ oœ komunikacyjn¹ obszaru objêtego planem,
b) ulice dojazdowe, w tym ulica Go³¹ba i fragment ulicy
Zbydniowickiej, z jej przed³u¿eniem w kierunku po³udniowym do Gminy Œwi¹tniki Górne,
c) ulice dojazdowe pieszojezdne, wydzielone na rysunku planu oraz dojazdy niewydzielone w rozumieniu § 3 pkt 10,
3) W zakresie powi¹zañ zewnêtrznych po³¹czenie obszaru
objêtego planem z obszarami s¹siednimi, w tym z centrum miasta, zapewniaj¹: od strony wschodniej - projektowana w klasie Z ulica Nowa S³awka, od strony zachodniej - istniej¹ca ulica Myœlenicka klasy Z,
4) Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne wskaŸniki w zakresie
zaspokojenia potrzeb parkingowych:
a) w terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie lub 2 miejsca postojowe na 1 dom,
b) w terenach us³ug - 3 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni u¿ytkowej w us³ugach,
5) W zakresie ruchu rowerowego ustala siê:
a) prowadzenie g³ównego ci¹gu rowerowego w nawi¹zaniu do projektowanej ulicy Nowa S³awka,
b) prowadzenie zbiorczego ci¹gu rowerowego ulic¹ Myœlenick¹,
c) prowadzenie ruchu rowerowego w pozosta³ych wyznaczonych na rysunku planu ci¹gach komunikacyjnych,
bez wprowadzania segregacji u¿ytkowników ruchu
w przekroju poprzecznym dróg,
d) prowadzenie ruchu rowerowego w nawi¹zaniu do przebiegu okreœlonych wa¿niejszych ci¹gów pieszych nie
wydzielonych na rysunku planu,
6) W zakresie ruchu pieszego wyznacza siê w planie dwa
krótkie ci¹gi piesze, u³atwiaj¹ce powi¹zania w obrêbie
struktury przestrzennej terenów zabudowy oraz dopuszcza siê ci¹gi piesze nie wydzielone na rysunku planu,
w szczególnoœci zwi¹zane z funkcjonowaniem struktury
terenów zieleni.
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2. Realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania, u¿ytkowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej, wymaga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi. W ramach projektów realizacyjnych, a tak¿e w póŸniejszej modernizacji i eksploatacji,
nale¿y odpowiednio przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia
i rozwi¹zania zapewniaj¹ce warunki dla poruszania siê osób
niepe³nosprawnych, w tym z dysfunkcj¹ wzroku, w terenach
komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ komunikacyjnych, ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego oraz w innych
terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne.
§ 10
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) Utrzymuje siê dotychczasowy system zaopatrzenia w wodê z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, w czêœci zachodniej obszaru - ze strefy zbiornika "Kosocice", o rzêdnej linii ciœnieñ wynosz¹cej - 287.00 m.n.p.m., na pozosta³ym obszarze - ze strefy zredukowanego ciœnienia zbiornika "Rajsko, o rzêdnej linii ciœnieñ wynosz¹cej - 313.00 m
n.p.m., z zastrze¿eniem mo¿liwoœci korygowania stref ciœnieniowych,
2) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej, w tym:
a) w strefie o rzêdnej linii ciœnieñ 287.00 m n.p.m.
- wodoci¹g φ 160 | 110 mm z zachodniej czêœci ul. Matematyków Krakowskich i ulicach bocznych;
b) w strefie o rzêdnej linii ciœnieñ 313.00 m n.p.m.
- wodoci¹g φ 160 | 110 mm we wschodniej czêœci ul. Matematyków Krakowskich;
- wodoci¹g φ 160 mm w ul. Go³¹ba,
- wodoci¹g φ 160 mm w ul. Szarskiego,
- wodoci¹g φ 110 mm w ul. Zbydniowickiej - Opiali,
- wodoci¹g φ 90 mm w ul. Lei,
- wodoci¹g φ 90 mm w ul. Zydniowickiej (cz.wschodnia)
i ulicach bocznych,
3) Dla obs³ugi zainwestowania projektowanego na obszarze objêtym planem ustala siê koniecznoœæ wykonania
nastêpuj¹cych dodatkowych odcinków spinaj¹cych istniej¹c¹ sieæ:
- ruroci¹gu φ 160 mm ³¹cz¹cego wodoci¹g φ 160 mm
w ul. Go³¹ba z koñcówk¹ wodoci¹gu. 110 mm w ul. Matematyków Krakowskich (odcinek C-D),
- ruroci¹gu φ 110 mm w ul. Zbydniowickiej, ³¹cz¹cego
koñcówki wodoci¹gów. 110 mm w zachodniej i wschodniej czêœci tej ulicy (odcinek A-B),
- ruroci¹gu φ 110 mm w ul. Opiala, ³¹cz¹cego wodoci¹g
w ul. Lei z wodoci¹giem w ul. Zbydniowickiej,
4) W oparciu o wymienion¹ w pkt 2 i 3 sieæ wodoci¹gow¹,
nale¿y realizowaæ krótkie odcinki sieci bocznej rozprowadzaj¹cej w drogach dojazdowych do dzia³ek lub stanowi¹cych bezpoœrednie pod³¹czenia do obiektów,
5) Wzd³u¿ sieci wodoci¹gowej okreœla siê techniczne strefy
ochronne, obejmuj¹ce dla ruroci¹gów do φ 300 mm pas
terenu o szerokoœci 3,0 m po obu stronach ruroci¹gu wolny od zabudowy kubaturowej oraz 1,0 m po obu stronach
ruroci¹gu wolny od ma³ej architektury i zadrzewieñ, licz¹c ka¿dorazowo od zewnêtrznej krawêdzi ruroci¹gu, dla
umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia œcieków sanitarnych:
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1) Obejmuje siê obszar objêty planem systemem kanalizacji rozdzielczej, centralnego uk³adu kanalizacji miasta Krakowa z oczyszczalni¹ œcieków w P³aszowie,
2) G³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych bêdzie kolektor "PWG" (prawobrze¿ny kolektor Wilgi) poprzez kolektory osiedlowe po³udniowej czêœci Krakowa,
3) Obszar Zbydniowice, za wyj¹tkiem rejonu ul. Go³¹ba skanalizowany zostanie w kierunku zachodnim do realizowanego w uk³adzie grawitacyjno-pompowym kolektora sanitarnego w ul. Krzy¿añskiego, z pompowni¹ sieciow¹
"P1", do której œcieki z obszaru opracowania sprowadzone zostan¹ w uk³adzie kanalizacji grawitacyjnej z czêœci
zachodniej obszaru, oraz w uk³adzie grawitacyjno-pompowym z czêœci wschodniej,
4) Rejon ulicy Go³¹ba skanalizowany zostanie w uk³adzie
grawitacyjnym w kierunku wschodnim do pompowni "P3"
we Wróblowicach przy ul. Matematyków Krakowskich,
5) Dla obs³ugi istniej¹cego i projektowanego zainwestowania planuje siê:
- realizacjê kolektora grawitacyjnego φ 300 mm w zachodniej czêœci ul. Matematyków Krakowskich - Szarskiego - Lei, z w³¹czeniem do pompowni "P1" przy
ul. Krzy¿añskiego,
- realizacjê pompowni "P2" przy ul. Zbydniowickiej, z kana³ami zbiorczymi φ 300 mm we wschodniej czêœci
ul. Matematyków Krakowskich - wschodniej czêœci
ul. Zbydniowickiej - Opiala oraz z ruroci¹giem t³ocznym do kolektora w ul. Matematyków Krakowskich
w punkcie "K1",
- realizacjê kana³u grawitacyjnego φ 300 mm w ul. Go³¹ba, z w³¹czeniem do pompowni "P3" systemu "Wróblowice",
6) Dla obs³ugi zainwestowania projektowanego w zachodniej czêœci ul. Zbydniowickiej, tj. dla czêœci enklawy 10MN,
11MN oraz 12MN zrealizowany zostanie lokalny uk³ad
z pompowni¹ t³ocz¹c¹ œcieki do kana³u w ul. Matematyków Krakowskich w punkcie "K2",
7) Wzd³u¿ sieci kanalizacji sanitarnej okreœla siê techniczne
strefy ochronne:
- pas terenu o szerokoœci 5,0 m po obu stronach kana³u,
licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi kana³u, z zakazem lokalizacji zabudowy kubaturowej,
- pas terenu o szerokoœci 1,0 m po obu stronach kana³u
wolny od ma³ej architektury i zadrzewienia.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia wód deszczowych:
1) Podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi system naturalnych cieków i rowów przebiegaj¹cych przez
obszar opracowania z dwoma g³ównymi odbiornikami
wód opadowych:
- rzek¹ Wilg¹,
- potokiem Cyrkówka,
2) Utrzymuje siê naturalny charakter wszystkich potoków
i cieków oraz istniej¹cych bocznych rowów o sta³ym przep³ywie,
3) Zrealizowany zostanie system nastêpuj¹cych kana³ów
deszczowych:
- φ 400 mm w zachodniej czêœci ul. Matematyków Krakowskich - ul. Szarskiego - Lei, z wylotem do potoku
Cyrkówka,
- φ 300 mm w projektowanej drodze 7KD(Dp), z wylotem
do rz. Wilgi (W4),
- φ 400 mm w projektowanej drodze KD(Dp) z kana³em
bocznym w zachodniej czêœci ul. Zbydniowickiej, z wylotem do rz. Wilgi (W2),
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- φ 500 | 400 mm w drodze 1KD(D) z bocznymi kana³ami
we wschodniej czêœci ul. Matematyków Krakowskich Opiala, z wylotem do rz. Wilgi (W3),
- rów przydro¿ny wzd³u¿ ul. Go³¹ba,
4) Dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i wprowadzania ich do gruntu przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod warunkiem nie zmieniania stanu wody na gruncie ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich,
5) W przypadku zabudowy terenu uzbrojonego w sieæ drenarsk¹, nale¿y zachowaæ ci¹g³oœæ prawid³owego funkcjonowania uk³adu odwodnienia,
6) Wzd³u¿ kanalizacji opadowej obowi¹zuj¹ strefy ochronne
jak w ust. 2 pkt 7 dotycz¹cym kanalizacji sanitarnej.
4. W zakresie rozbudowy i budowy systemu gazowniczego
ustala siê:
1) Utrzymuje siê zasilanie w gaz ziemny z gazoci¹gów œredniego ciœnienia, ze Ÿród³em zaopatrzenia w gaz, którym
jest stacja redukcyjno-pomiarowa Io "Swoszowice przy
ul. Myœlenickiej,
2) Uk³ad sieci gazowej tworz¹:
a) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 65 mm w rejonie ul. Matematyków Krakowskich,
b) gazoci¹gi œredniego ciœnienia φ 32 mm w ul. Go³¹ba,
ul. Szarskiego i ul. Zbydniowickiej,
3) Zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej œredniego ciœnienia,
w oparciu o gazoci¹gi wymienione w pkt 2,
4) Dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
5) Dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia nale¿y
ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ
budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu. Szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami
odrêbnymi.
5. W zakresie rozbudowy i budowy systemu ciep³owniczego
ustala siê:
1) Obszar objêty planem znajduje siê poza zasiêgiem miejskiego systemu ciep³owniczego,
2) Utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o indywidualne Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze. Nie jest planowane w³¹czenie obszaru objêtego planem w zasiêg miejskiego systemu ciep³owniczego,
3) Ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale¿y jako Ÿród³o ciep³a wykorzystywaæ energiê elektryczn¹,
paliwa czyste ekologicznie lub alternatywne Ÿród³a energii, z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych minimalne wskaŸniki emisji gazów i py³ów do powietrza, z wykluczeniem stosowania w nowych obiektach paliw sta³ych
jako podstawowego Ÿród³a ciep³a.
6. W zakresie rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego ustala siê:
1) Utrzymuje siê istniej¹cy przebieg dwutorowej linii elektroenergetycznej najwy¿szych napiêæ 220 kV relacji Skawina-Wanda, Skawina-Klikowa,
2) Obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹
w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia
poprzez stacje transformatorowe SN/nn,
3) Zaopatrzenie u¿ytkowników w energiê elektryczn¹ -
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w oparciu o istniej¹ce i planowane stacje transformatorowe, zlokalizowane w obszarze planu i w jego s¹siedztwie. Lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn
wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców,
4) Przewiduje siê, jako zasadê, budowê stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV w postaci stacji wnêtrzowych
lub napowietrznych,
5) Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci œredniego i niskiego napiêcia,
6) W strefie technicznej wzd³u¿ napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV, obowi¹zuj¹ ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym:
a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi w odleg³oœci do 25 m po obu stronach od osi
linii,
b) zakaz sadzenia roœlinnoœci wysokiej pod lini¹ i w odleg³oœci do 10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu,
7) Strefy techniczne wzd³u¿ pozosta³ych, nie wymienionych
w pkt. 6, projektowanych i istniej¹cych napowietrznych
linii elektroenergetycznych, w tym wielkoœci i sposób zagospodarowania tych stref - wg przepisów odrêbnych.
7. W zakresie rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych ustala siê:
1) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,
2) Zaspokojenie potrzeb u¿ytkowników w zakresie telekomunikacji - w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz poprzez rozbudowê lub budowê nowych
urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej,
3) Wskazuje siê, jako zasadê, lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji w lub na obiektach budowlanych. Dopuszcza siê wolnostoj¹ce obiekty infrastruktury teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okreœlonymi dla
poszczególnych terenów, stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, pod
warunkiem nie naruszania pozosta³ych ustaleñ planu,
4) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewodowej.
8. Dopuszcza siê na obszarze objêtym planem realizacjê nowych oraz przebudowê istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, zwi¹zanych z obs³ug¹ tego obszaru,
w tym realizacjê innych od okreœlonych w ust. 1 - 7 rozwi¹zañ systemowych dotycz¹cych zasad rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej, przy zachowaniu warunków wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe w zakresie ustalenia przeznaczenia terenów oraz okreœlenia sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy
§ 11
1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 1MN do 14MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W terenach okreœlonych wg ust. 1, jako uzupe³nienie ich przeznaczenia, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Zabudowy us³ugowej, z zastrze¿eniem §6 ust. 1 pkt 2,
z zakresu us³ug publicznych, w rozumieniu § 3 pkt 5 oraz
us³ug komercyjnych, w rozumieniu § 3 pkt 6,
2) Terenów sportu i rekreacji,
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3) Terenów zieleni urz¹dzonej,
4)Terenów komunikacji, w tym:
a) dojazdów niewydzielonych, w rozumieniu § 3 pkt 10,
b) miejsc postojowych dla samochodów,
c) œcie¿ek rowerowych,
d) ci¹gów pieszych,
5)Terenów i obiektów infrastruktury technicznej, zwi¹zanych
z obs³ug¹ wyznaczonych terenów budowlanych.
3. W terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê mo¿liwoœæ utrzymania istniej¹cej zabudowy zagrodowej.
4. W terenach okreœlonych wg ust. 1, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê nastêpuj¹ce zasady, parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania tych
terenów:
1) Zabudowa jednorodzinna mo¿e byæ realizowana w postaci budynków wolnostoj¹cych albo budynków w zabudowie bliŸniaczej, z zakazem lokalizacji budynków w zabudowie szeregowej i grupowej,
2) W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
zakazuje siê lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
3) Funkcja us³ugowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mo¿e
byæ realizowana w postaci:
a) lokalu u¿ytkowego w obrêbie budynku mieszkalnego,
b) wydzielonego budynku u¿ytecznoœci publicznej w obrêbie dzia³ki z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
c) samodzielnego budynku u¿ytecznoœci publicznej na wydzielonej dzia³ce,
4) Wielkoœæ powierzchni nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 1000 m2 w zabudowie jednorodzinnej realizowanej
w postaci budynków wolnostoj¹cych,
b) 600 m2 w zabudowie bliŸniaczej, przy czym powierzchnie tê nale¿y rozumieæ jako powierzchniê przynale¿n¹
do jednego budynku jednorodzinnego w zabudowie
bliŸniaczej,
c) 600 m2 w przypadku zabudowy us³ugowej realizowanej na wydzielonych dzia³kach,
5) Szerokoœæ frontu dzia³ki budowlanej przy drodze publicznej, w przypadku dokonywania nowego podzia³u geodezyjnego, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 22 m w zabudowie jednorodzinnej realizowanej w postaci budynków wolno stoj¹cych,
b) 16 m w zabudowie bliŸniaczej,
6) WskaŸnik wielkoœci powierzchni zabudowy na dzia³ce budowlanej, rozumiany zgodnie z § 3 pkt 8, nie mo¿e przekroczyæ wartoœci:
a) 0,30 na dzia³kach o powierzchni 600 m2 i wiêkszej ni¿
600 m2,
b) 0,35 na dzia³kach o powierzchni mniejszej ni¿ 600 m2,
które powsta³y w wyniku podzia³u dokonanego przed
wejœciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y,
c) 0,40 dla zabudowy us³ugowej realizowanej na wydzielonych dzia³kach,
7) Powierzchnia terenu biologicznie czynna na dzia³ce budowlanej, rozumiana wg przepisów prawa budowlanego, musi stanowiæ nie mniej ni¿:
a) 50% powierzchni dzia³ki budowlanej na dzia³kach o powierzchni 600 m2 i wiêkszej ni¿ 600 m2,
b) 45% powierzchni dzia³ki budowlanej na dzia³kach o powierzchni mniejszej ni¿ 600 m2, które powsta³y w wyniku podzia³u dokonanego przed wejœciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y,
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c) 30% powierzchni dzia³ki budowlanej dla zabudowy us³ugowej realizowanej na wydzielonych dzia³kach,
8) Wysokoœæ projektowanych budynków, mierzona od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku lub jego czêœci pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, do poziomu kalenicy lub najwy¿ej po³o¿onego
punktu zbiegu po³aci dachowych, nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿:
a) 10 m dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) 12 m dla budynków u¿ytecznoœci publicznej,
c) 6 m dla wydzielonych budynków gospodarczych i gara¿y,
a mierzona do gzymsu lub okapu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿:
- 5 m dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 6 m dla budynków u¿ytecznoœci publicznej,
- 3,5 m dla wydzielonych budynków gospodarczych i gara¿y,
przy czym maksymalne wyniesienie poziomu parteru ponad poziom najni¿ej po³o¿onego terenu przy budynku
nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci 1,5 m,
9) Zakazuje siê lokalizacji budynków, w których wymiar d³ugoœci lub szerokoœci rzutu by³by wiêkszy ni¿ 30 m,
10) Forma architektoniczna projektowanych budynków,
w tym geometria dachów, musi nawi¹zywaæ do cech zabudowy charakterystycznej dla krajobrazu kulturowego
Swoszowic, przy czym wymaga siê stosowania dachów
dwu lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych, nachylonych
do p³aszczyzny poziomej pod k¹tem nie mniejszym ni¿
25o i nie wiêkszym ni¿ 45o,
11) Dopuszcza siê mo¿liwoœæ wykorzystania czêœci stropu
nad pierwsz¹ kondygnacj¹ budynku, jako niezadaszonego tarasu, o powierzchni rzutu nie wiêkszej ni¿ 15 m2,
12) Kolorystykê pokryæ dachowych nale¿y utrzymaæ w tonacjach czerwieni. Zakazuje siê stosowania pokryæ dachowych w kolorach jaskrawo kontrastuj¹cych z otoczeniem, takich np. jak: kolor niebieski, jaskrawo¿ó³ty, jaskrawozielony itp., albo takich jak niepowlekana blacha
aluminiowa.
5. W terenach okreœlonych wg ust.1, odnoœnie istniej¹cych obiektów budowlanych, ustala siê ponadto:
1) Dopuszcza siê z zastrze¿eniem pkt 2 i 3 przebudowê, odbudowê, rozbudowê, i nadbudowê istniej¹cych obiektów
budowlanych,
2) Zakazuje siê rozbudowy istniej¹cych budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych i gara¿y, zlokalizowanych na dzia³kach, w których powierzchnia terenu
biologicznie czynna nie stanowi lub w wyniku rozbudowy
nie stanowi³aby co najmniej 45% powierzchni dzia³ki budowlanej,
3) Zakazuje siê nadbudowy istniej¹cych budynków, których
wysokoœæ jest wiêksza lub w wyniku nadbudowy by³aby
wiêksza ni¿:
a) 10 m dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) 12 m dla budynków u¿ytecznoœci publicznej,
c) 6 m dla wydzielonych budynków gospodarczych i gara¿y.
6. W sposobie zagospodarowania terenów, przez które przebiegaj¹ sieci infrastruktury technicznej, nale¿y przy lokalizacji obiektów budowlanych i innych elementów zagospodarowania uwzglêdniæ okreœlone na podstawie przepisów odrêbnych wymagania dotycz¹ce minimalnych odleg³oœci tych
obiektów i elementów zagospodarowania od w/w sieci.
7. Obs³uga komunikacyjna terenów okreœlonych wg ust.1 poprzez uk³ad dróg publicznych wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu lub dojazdami niewydzie-
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lonymi, w rozumieniu § 3 pkt 10, przy czym obs³uga wschodniej czêœci terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN i 14MN - z istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego
Gminy Wieliczka.
8. Obs³uga terenów, o których mowa w ust.1, w zakresie infrastruktury technicznej - wg zasad okreœlonych w §10.
§ 12
1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 1Up i 2Up - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug publicznych, w rozumieniu § 3 pkt 5.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê lokalizacjê takich elementów zagospodarowania jak:
1) Zieleñ urz¹dzona,
2) Miejsca postojowe dla samochodów oraz ci¹gi piesze
i œcie¿ki rowerowe,
3) Obiekty infrastruktury technicznej,
przy czym ³¹czna powierzchnia terenu przeznaczonego pod
elementy zagospodarowania okreœlone w pkt 1 - 3, nie powinna byæ wiêksza ni¿ 20% powierzchni danego terenu.
3. W terenach okreœlonych wg ust. 1, w zakresie sposobów ich
zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto
ustala siê nastêpuj¹ce zasady, parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania tych terenów:
1) WskaŸnik wielkoœci powierzchni zabudowy na dzia³ce budowlanej, rozumiany zgodnie z § 3 pkt 8, nie mo¿e przekroczyæ wartoœci:
a) 0,25 w terenie oznaczonym symbolem 2Up,
b) wg stanu istniej¹cego w terenie oznaczonym symbolem 1Up,
2) Powierzchnia terenu biologicznie czynna na dzia³ce budowlanej, rozumiana wg przepisów prawa budowlanego, musi stanowiæ nie mniej ni¿:
a) 25% w terenie oznaczonym symbolem 2Up,
b) wg stanu istniej¹cego w terenie oznaczonym symbolem 1Up,
3) Wysokoœæ projektowanych budynków, mierzona od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku
lub jego czêœci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do poziomu kalenicy lub najwy¿ej po³o¿onego punktu
zbiegu po³aci dachowych, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 12 m,
4) Geometria dachu - dach dwu lub wielospadowy, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych, nachylonych do p³aszczyzny poziomej pod k¹tem nie mniejszym ni¿ 25o i nie wiêkszym ni¿ 45o,
4. Obs³uga terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej - wg § 9 i 10.
§ 13
1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 1U i 2U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug komercyjnych, w rozumieniu § 3 pkt 6.
2. W terenie oznaczonym symbolem U1, dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej i lokalizacjê nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na warunkach przestrzennych okreœlonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w § 11;
powierzchnia terenu dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mo¿e przekroczyæ 45% powierzchni
wyznaczonego terenu.
3. W terenach okreœlonych w ust. 1, dopuszcza siê lokalizacjê
takich elementów zagospodarowania jak:
1) Zieleñ urz¹dzona,
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2)Tereny komunikacji, w tym miejsca postojowe dla samochodów osobowych dostêpne poprzez zjazd publiczny oraz
ci¹gi piesze i œcie¿ki rowerowe,
3) Obiekty infrastruktury technicznej.
4. W terenach okreœlonych wg ust. 1, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto ustala siê nastêpuj¹ce zasady, parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania tych
terenów:
1) Minimalna wielkoœæ dzia³ki budowlanej - 600 m2,
2) WskaŸnik wielkoœci powierzchni zabudowy na dzia³ce budowlanej, rozumiany zgodnie z § 3 pkt 8, nie mo¿e przekroczyæ wartoœci 0,45,
3) Powierzchnia terenu biologicznie czynna na dzia³ce budowlanej, rozumiana wg przepisów prawa budowlanego, musi
stanowiæ nie mniej ni¿ 25% powierzchni terenu dzia³ki,
4) Wysokoœæ projektowanych budynków, mierzona od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku lub jego czêœci pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, do poziomu kalenicy lub najwy¿ej po³o¿onego
punktu zbiegu po³aci dachowych, nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 12 m,
5) W zakresie formy architektonicznej projektowanej zabudowy wymaga siê stosowania budynków z dachami dwu
lub wielospadowymi, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych, nachylonych do
p³aszczyzny poziomej pod k¹tem nie mniejszym ni¿ 25o
i nie wiêkszym ni¿ 45o,
6) W terenie oznaczonym symbolem 1U nale¿y utworzyæ
plac publiczny od strony drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KD(L).
5. Obs³uga terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej - wg § 9 i 10.
§ 14
1. Ustala siê przeznaczenie terenu wyznaczonego na rysunku
planu pod symbolem 1US - teren sportu i rekreacji - cel
publiczny, w rozumieniu przepisów odrêbnych.
2. W terenie, o którym mowa w ust. 1, w pobli¿u ulicy oznaczonej symbolem 7KD(Dp), dopuszcza siê lokalizacjê kubaturowego obiektu zaplecza szatniowo - sanitarnego i administracyjnego zwi¹zanego z obs³ug¹ funkcji tego terenu, o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 300 m2 i nastêpuj¹cych
parametrach przestrzenno - architektonicznych:
1) Wysokoœæ budynku, mierzona od poziomu terenu do poziomu kalenicy lub najwy¿ej po³o¿onego punktu zbiegu
po³aci dachowych, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 7 m,
2) Geometria dachu - dach dwu lub wielospadowy, z kalenic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych, nachylonych do p³aszczyzny poziomej pod k¹tem nie mniejszym ni¿ 25o i nie wiêkszym ni¿ 45o,
3) Minimalna odleg³oœæ zabudowy od ulicy 7KD(Dp) - wg
przepisów odrêbnych.
3. W terenie okreœlonym wg ust. 1, dopuszcza siê lokalizacjê
niezbêdnych urz¹dzeñ komunikacyjnych oraz sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.
4. W sposobie zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1, nale¿y zachowaæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ o wielkoœci nie mniejszej ni¿ 70% powierzchni
tego terenu.
5. W terenie oznaczonym symbolem 1US zakazuje siê lokalizacji urz¹dzeñ zwi¹zanych z organizacj¹ imprez masowych,
w rozumieniu przepisów odrêbnych.
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§ 15
1. Ustala siê przeznaczenie terenu wyznaczonego na rysunku
planu pod symbolem 1P - teren obiektu produkcyjnego.
2. W terenie, o którym mowa w ust. 1, wyklucza siê lokalizacjê
inwestycji zaliczonych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których, na podstawie
przepisów odrêbnych, sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko jest wymagane.
3. W sposobie zagospodarowania wyznaczonego terenu obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w przepisach ogólnych uchwa³y, w szczególnoœci w § 6 ust.1 pkt 2.
4. Utrzymuje siê w wyznaczonym terenie istniej¹cy budynek
mieszkalny, z mo¿liwoœci¹ jego przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, przy zachowaniu warunków przestrzennych okreœlonych dla zabudowy mieszkaniowej w § 11.
5. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przekszta³ceñ istniej¹cego zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem utrzymania:
a) istniej¹cego wskaŸnika wielkoœci powierzchni zabudowy
na dzia³ce budowlanej, z tolerancj¹ do 10%,
b) istniej¹cego procentowego udzia³u powierzchni terenu
biologicznie czynnej na dzia³ce budowlanej, z tolerancj¹
do 5%.
§ 16
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2. W terenach okreœlonych wg ust. 1, sposób zagospodarowania reguluj¹ przepisy odrêbne.
§ 19
1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 1 WS i 2 WS - tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych - rzeka Wilga w granicach górnej krawêdzi skarpy brzegowej.
2. W terenach okreœlonych wg ust.1, dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ wodnych, w tym k³adek pieszych i pieszojezdnych.
3. Zakazuje siê dzia³añ w obrêbie koryta rzecznego mog¹cych
spowodowaæ wzrost zagro¿enia powodziowego.
§ 20
1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami literowymi: KD(L), KD(D), KD(Dp),
KD(X) - tereny dróg publicznych oraz inne tereny komunikacji publicznej, w tym:
1) 1KD(L) - teren ulicy lokalnej (klasy L),
2) 1KD(D) do 3KD(D) - tereny ulic dojazdowych (klasy D),
3) 1KD(Dp) do 7KD(Dp) - tereny ulic dojazdowych - pieszojezdnych,
4) 1KD(X) i 2KD(X) - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych.
2. Szerokoœæ wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi pasów
drogowych ulic i innych ci¹gów komunikacyjnych, o których
mowa w ust.1 - wg rysunku planu.
3. W terenach okreœlonych wg ust. 1 przewiduje siê i dopuszcza
lokalizacjê:
1) Chodników i tras rowerowych,
2) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
3) Zieleni.

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 1R do 9R - tereny rolnicze.
2. W terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê, z zastrze¿eniem ust. 4, lokalizacji obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem
infrastruktury technicznej przy uwzglêdnieniu wymagañ
przepisów odrêbnych.
3. W terenach okreœlonych wg ust.1, dopuszcza siê lokalizacjê
ci¹gów pieszych, œcie¿ek rowerowych, dróg konnych itp.,
przy wykorzystaniu istniej¹cych dróg stanowi¹cych dojazdy
do pól.
4. W terenie oznaczonym symbolem 3R utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹, z mo¿liwoœci¹ jej przebudowy i odbudowy przy zachowaniu warunków przestrzenno architektonicznych okreœlonych dla zabudowy mieszkaniowej w § 11.

Stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoœci 30%.

§ 17

§ 22

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 1R(Z) do 6R(Z) - tereny rolnicze
w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³ych u¿ytków zielonych - wyodrêbnione w strukturze gruntów rolnych tereny o ma³ej
przydatnoœci dla rolnictwa lecz pe³ni¹ce wa¿n¹ funkcjê przyrodnicz¹ jako obudowa biologiczna cieków wodnych i Ÿródlisk oraz szata roœlinna stromych zboczy, skarp, jarów itp.
2. W terenach okreœlonych wg ust. 1 utrzymuje siê, bez wydzielania na rysunku planu, istniej¹ce na tych terenach wody
powierzchniowe, z dopuszczeniem na nich urz¹dzeñ wodnych, w tym k³adek pieszych i pieszojezdnych.
3. W terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê lokalizacji
obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem infrastruktury technicznej przy uwzglêdnieniu wymagañ przepisów odrêbnych.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 18
1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysunku planu pod symbolami 1ZL i 2ZL - teren lasu.

Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§ 21

§ 23
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXXII/921/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "ZBYDNIOWICE" W KRAKOWIE
RYSUNEK PLANU – SKALA 1:2000*
SKOROWIDZ SEKCJI

* 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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Legenda:
Obowi¹zuj¹ca treœæ ustaleñ rysunku planu
Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce równoczeœnie liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
Tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniem tych terenów numerem
i symbolem literowym, w tym:
1 MN do 14 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1 Up i 2 Up - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug publicznych
1 U i 2 U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug komercyjnych
1 US - teren sportu i rekreacji
1 P - teren obiektu produkcyjnego

Poz. 2492
Granica obszaru i terenu górniczego "Swoszowice"
Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie opisane w nastêpuj¹cy sposób: numerem oznaczono stanowisko w obszarze, numerem w nawiasie oznaczono stanowisko w miejscowoœci
K1, K2, K3 i K4 - kapliczki znajduj¹ce siê w gminnej ewidencji zabytków

Informacyjna treœæ rysunku
Ci¹g widokowy na zespó³ klasztorny Kamedu³ów na Bielanach
Pas terenu, którego granice wyznaczaj¹ orientacyjny zasiêg, wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych, minimalnych odleg³oœci zabudowy od istniej¹cej linii elektroenergetycznej
najwy¿szych napiêæ 220 kV
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

1 R do 9 R - tereny rolnicze
1 R(Z) do 6 R(Z) - tereny rolnicze w postaci zieleni
naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³ych u¿ytków zielonych
1 ZL i 2 ZL - tereny lasu
1 WS i 2 WS - tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych
Tereny dróg publicznych oraz inne tereny komunikacji publicznej, w tym:
1 KD(L) - teren ulicy lokalnej (klasy L)
1 KD(D) do 3 KD(D) - tereny ulic dojazdowych
(klasy D)
1 KD(Dp) do 7 KD(Dp) - tereny ulic dojazdowych
- pieszojezdnych
1 KD(X) i 2 KD(X) - tereny wydzielonych ci¹gów
pieszych
Przebieg wa¿niejszych ci¹gów pieszych nie wydzielonych na rysunku planu
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Ca³y teren w granicach obszaru objêtego planem mieœci siê w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej
Tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, w tym:
Osuwiska
Obszary predysponowane do wyst¹pienia ruchów masowych
Elementy uwzglêdnione w rysunku planu, ustalone na mocy
przepisów odrêbnych
Granica strefy ochronnej "C" uzdrowiska Swoszowice
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LXXII/921/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "ZBYDNIOWICE" W KRAKOWIE
RYSUNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – WODOCI¥G I KANALIZACJA – SKALA 1:2000*
SKOROWIDZ SEKCJI

* 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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