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Legenda:

Projektowana kanalizacja deszczowa

Obowi¹zuj¹ca treœæ ustaleñ rysunku planu

Wylot kanalizacji deszczowej

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
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
Legenda dotycz¹ca infrastruktury technicznej
Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
Projektowana sieæ wodoci¹gowa (wydane pozwolenie na budowê lub "ULICP")
Zasuwa strefowa
Komora redukcji ciœnienia na sieci wodoci¹gowej
Punkt w³¹czenia wodoci¹gu
Wody powierzchniowe, cieki wodne
Projektowana kanalizacja sanitarna
Projektowany ruroci¹g t³oczny
Projektowana pompownia œcieków
Punkt w³¹czenia œcieków z pompowni P2

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
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Za³¹cznik Nr 3
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 – ELEKTROENERGETYKA, GAZOWNICTWO – 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:

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXXII/921/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2009 r.

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
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
Elektroenergetyka:
Linia elektroenergetyczna napowietrzna najwy¿szych napiêæ 220 kV istniej¹ca
Linia elektroenergetyczna napowietrzna œredniego napiêcia istniej¹ca
Linia elektroenergetyczna kablowa œredniego
napiêcia istniej¹ca
Stacja transformatorowa SN/NN istniej¹ca

Poz. 2492

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"ZBYDNIOWICE" W KRAKOWIE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zbydniowice" zosta³ wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du w okresie od 13.10.2008 r. do 12.11.2008 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 26.11.2008 r., wp³ynê³o 20 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 2573/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce z czêœciowego uwzglêdnienia uwag.
Symbole u¿yte w uwagach i w rozstrzygniêciach tych uwag
odnosz¹ siê do rysunku projektu planu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du.
Zakres przytoczonej treœci uwag dotyczy tylko czêœci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "projekcie planu", nale¿y przez to rozumieæ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zbydniowice".
- "Ustawie", nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 póŸn. zm.).
- "Studium", nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki Nr 126/3 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 6R przeznaczonym jako teren rolniczy
- oznaczonym symbolem 11MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
- przekwalifikowania dzia³ki na budowlan¹ przez poszerzenie terenu 11MN tak, aby dana dzia³ka znalaz³a siê w tym
terenie
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:

Gazownictwo
Gazoci¹g œredniego ciœnienia istniej¹cy

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 126/3. Dzia³ka ta po³o¿ona
jest poza okreœlonymi w Studium granicami terenów przezna________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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czonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu nie zosta³a ona (poza niewielkim skrawkiem) w³¹czona do
terenów budowlanych. Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym
przeznaczenie przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co
naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
2. Uwaga Nr 2
Dotyczy dzia³ki Nr 627 obrêb 93, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie:
- oznaczonym symbolem 9R przeznaczonym jako teren rolniczy
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
- przekwalifikowania dzia³ki na budowlan¹
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 627. Dzia³ka ta po³o¿ona jest
poza okreœlonymi w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów
zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu
nie zosta³a ona w³¹czona do terenów budowlanych.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
Ponadto dzia³ka Nr 627 po³o¿ona jest w terenie, na którym
wg Mapy roœlinnoœci rzeczywistej Miasta Krakowa wykonanej
w 2007 roku przez firmê ProGea Consulting, znajduj¹ siê cenne pod wzglêdem przyrodniczym i œrodowiskowym zbiorowiska roœlinne (w tym obejmuj¹ce stanowiska roœlin chronionych).
W trakcie sporz¹dzania planu przygotowano projekt, w którym teren obejmuj¹cy przedmiotow¹ dzia³kê zosta³ przeznaczony pod zabudowê. Jednak w tym zakresie zosta³a wydana
negatywna opinia Wojewody Ma³opolskiego.
3. Uwaga Nr 3
Dotyczy dzia³ki Nr 486/3 obrêb 93, która w projekcie planu po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 3R, przeznaczonym jako teren
rolniczy
[...]*
Wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
- przekszta³cenia dzia³ki na budowlan¹
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 486/3. Dzia³ka ta po³o¿ona jest poza okreœlonymi w Studium granicami terenów
przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec
czego w projekcie planu nie zosta³a ona w³¹czona do terenów budowlanych.
Ponadto dzia³ka ta, na podstawie opracowania ekofizjograficznego, zaliczona zosta³a niemal w ca³oœci do obszaru o warunkach fizjograficznych szczególnie niekorzystnych dla zabudowy. Wg opracowania ekofizjograficznego znaczna, pó³nocna czêœæ dzia³ki mieœci siê w obszarze predystynowanym do
wyst¹pienia ruchów masowych, obejmuje tereny o spadkach
powy¿ej 20% o ekspozycji pó³nocnej, a tak¿e wystêpuj¹ na
niej zbiorowiska zieleni wysokiej, stanowi¹cej elementy œrodowiska naturalnego wskazane do ochrony.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
Na etapie uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, któr¹ wnosz¹cy uwagê otrzyma³ dla przedmiotowej dzia³ki, zachowanie zgodnoœci ze Studium nie by³o wymagane.
Uwzglêdnienie uwagi w œwietle powy¿ej zarysowanych
uwarunkowañ ekofizjograficznych, opartych na opracowaniu
ekofizjograficznym, by³oby równie¿ sprzeczne z zasadami zrównowa¿onego rozwoju i ochrony œrodowiska, które to zasady
stanowi¹ podstawê do sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Art. 71 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony œrodowiska).
4. Uwaga Nr 4
Dotyczy dzia³ek Nr 551, 549/2, 549/3, 552/2, 552/3 obrêb
93, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie:
- oznaczonym symbolem 1R(Z) - tereny rolnicze w postaci
zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone
[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy:
1. Umo¿liwienia prowadzenia, na przedmiotowym terenie,
dzia³alnoœci us³ugowej o charakterze rekreacyjno - sportowym, z zachowaniem wszystkich cech i walorów tego
terenu, z mo¿liwoœci¹ wybudowania na tym terenie niedu¿ego obiektu infrastruktury technicznej, a mianowicie
budynku gospodarczego z zapleczem socjalnym do tego
typu dzia³alnoœci,
2. Sprzeciwu w sprawie wyznaczenia ci¹gu pieszego przez
œrodek dzia³ki Nr 549/3.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê w zakresie
punktu 2, nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 1.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 1.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie terenu obejmuj¹cego dzia³ki Nr 551, 549/2, 549/3, 552/2, 552/3. Dzia³________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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ki te po³o¿one s¹ poza okreœlonymi w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczone s¹ do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte
(w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna). Ponadto dzia³ki te
wchodz¹ w sk³ad istniej¹cego, stosunkowo bogato rozwiniêtego
systemu przyrodniczego zwi¹zanego z potokiem Cyrkówka.
Potrzeba utrzymania i rozbudowy tego systemu, w tym kszta³towania zwartego pasma zieleni wysokiej wzd³u¿ potoku Cyrkówka, jako strefy "buforowej" na granicy obszaru ochrony
uzdrowiskowej Uzdrowiska Swoszowice, w kontekœcie w/w
ustaleñ Studium, uzasadnia odmowê zainwestowania i zabudowy terenu, którego dotyczy uwaga. Lokalizacja obiektu sportowego, w tym budynku lub budynków zaplecza tej funkcji,
a tak¿e towarzysz¹cej jej infrastruktury, wi¹za³aby siê ze znacznym uszczupleniem przyrodniczych zasobów tego terenu.
Odrêbn¹, w tym przypadku ju¿ drugorzêdn¹ kwesti¹, jest
s³abe powi¹zanie przedmiotowego terenu z pozosta³ymi elementami struktury przestrzennej miejscowoœci, (obecnie
w ogóle brak dostêpnoœci komunikacyjnej) co w przypadku
obiektów us³ugowych ma istotne znaczenie.
5. Uwaga Nr 5
Dotyczy dzia³ki Nr 171/1 obrêb 110, która w projekcie
planu po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 5R, przeznaczonym jako teren
rolniczy
[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej wnioskowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 171/1. Dzia³ka ta po³o¿ona
jest poza okreœlonymi w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu nie zosta³a ona w³¹czona do terenów budowlanych.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
6. Uwaga Nr 6
Dotyczy dzia³ki Nr 169/1 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rolniczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej, wnioskowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Na dzia³kê Nr 169/1 (wraz
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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z dzia³k¹ Nr 168/1 pani Mieczys³awy Kuli) sk³adaj¹cy uwagê uzyska³ decyzjê o warunkach zabudowy Nr AU-2/7331/
4139/08 dotycz¹c¹ budowy czterech budynków mieszkalnych i jest w trakcie za³atwiania pozwolenia na budowê.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 169/1. Czêœæ dzia³ki, której
dotyczy zg³oszona uwaga, po³o¿ona jest poza okreœlonymi
w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych
w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego ta czêœæ dzia³ki w projekcie planu nie
zosta³a przeznaczona pod zabudowê. Uwzglêdnienie uwagi
i zwi¹zane z tym przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ tej czêœci dzia³ki, której dotyczy uwaga, wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
7. Uwaga Nr 7
Dotyczy dzia³ki Nr 166/1 obrêb 110, która w projekcie
planu po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 5R, przeznaczonym jako teren
rolniczy.
[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej, wnioskowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 166/1. Dzia³ka ta po³o¿ona
jest poza okreœlonymi w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu nie zosta³a ona w³¹czona do terenów budowlanych.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
8. Uwaga Nr 8
Dotyczy dzia³ki Nr 165/1 obrêb 110, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rolniczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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[..]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej, wnioskowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 165/1. Dzia³ka ta po³o¿ona
jest poza okreœlonymi w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu nie zosta³a ona (poza niewielkim skrawkiem) w³¹czona do
terenów budowlanych. Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym
przeznaczenie ca³ej przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ
projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium,
co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
9. Uwaga Nr 9
Dotyczy dzia³ki Nr 162/1 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rolniczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej, wnioskowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 162/1. Czêœæ dzia³ki, której
dotyczy zg³oszona uwaga po³o¿ona jest poza okreœlonymi
w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych
w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego ta czêœæ dzia³ki nie zosta³a przeznaczona w projekcie planu pod zabudowê. Uwzglêdnienie uwagi
i zwi¹zane z tym przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ tej czêœci dzia³ki, której dotyczy uwaga, wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
10. Uwaga Nr 10
Dotyczy dzia³ki Nr 168/1 obrêb 110, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rolniczy,
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej wnioskowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Na dzia³kê Nr 168/1 (wraz
z dzia³k¹ Nr 169/1 pana Zbigniewa Kuli) sk³adaj¹ca uwagê
uzyska³a decyzjê o warunkach zabudowy Nr AU-2/7331/
4139/08 dotycz¹c¹ budowy czterech budynków mieszkalnych i jest w trakcie za³atwiania pozwolenia na budowê.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 168/1. Czêœæ dzia³ki, której dotyczy
zg³oszona uwaga po³o¿ona jest poza okreœlonymi w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona
jest do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego ta
czêœæ dzia³ki nie zosta³a przeznaczona w projekcie planu pod zabudowê. Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ tej czêœci dzia³ki, której dotyczy uwaga, wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy prawa art. 9 ust. 4 Ustawy.
11. Uwaga Nr 11
Dotyczy dzia³ek Nr 167/5, 167/6, 167/8 obrêb 110, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rolniczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ych wnioskowanych dzia³ek do obszaru przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³ki Nr 167/5, 167/6, 167/8. Czêœci
dzia³ek, których dotyczy zg³oszona uwaga, po³o¿one s¹ poza
okreœlonymi w Studium granicami terenów przeznaczonych
do zainwestowania i zaliczone s¹ do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza
przestrzeñ produkcyjna), wobec czego te czêœci dzia³ek nie
zosta³y przeznaczone w projekcie planu pod zabudowê.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ tych czêœci dzia³ek, których dotyczy uwaga, wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu
planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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12. Uwaga Nr 12
Dotyczy dzia³ki Nr 170/1 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rolniczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wnieœli uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej wnioskowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 170/1. Czêœæ dzia³ki, której
dotyczy zg³oszona uwaga po³o¿ona jest poza okreœlonymi
w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych
w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego ta czêœæ dzia³ki nie zosta³a przeznaczona w projekcie planu pod zabudowê. Uwzglêdnienie uwagi
i zwi¹zane z tym przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ tej czêœci dzia³ki, której dotyczy uwaga, wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy prawa art. 9 ust. 4 Ustawy.
13. Uwaga Nr 13
Dotyczy dzia³ki Nr 17 obrêb 110, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 8R przeznaczonym jako teren rolniczy,
- oznaczonym symbolem 1US przeznaczonym pod teren
sportu i rekreacji,
- oznaczonym symbolem 7KD(Dp) przeznaczonym pod teren ulicy dojazdowej - pieszojezdnej
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a wyjaœnienia, dlaczego
dzia³ka Nr 17 zosta³a w taki sposób przeznaczona w projekcie planu i nie zosta³a przekwalifikowana na dzia³kê budowlan¹. "Na dzia³ce tej s¹ media a Urz¹d zaplanowa³ przeprowadziæ tam drogê planuj¹c zabraæ na ni¹ 0,15 ha'.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 17. Dzia³ka ta po³o¿ona jest
poza okreœlonymi w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów
zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu
nie mog³a byæ ona w³¹czona do terenów zabudowy mieszka________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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niowej jednorodzinnej. Uwzglêdnienie uwagi w zakresie przeznaczenia przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu
w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
Jednoczeœnie, wed³ug Studium, szeroki pas terenu wzd³u¿
rzeki Wilgi, w tym dzia³ka Nr 17, zosta³ wskazany do w³¹czenia
w system zieleni i parków rzecznych tj. okreœlony jako obszar,
na którym mog¹ byæ planowane parki rzeczne.
W Studium nie ma definicji parku rzecznego. Nale¿y jednak
wyjaœniæ, ¿e chodzi tu o z³o¿on¹ strukturê ró¿nych form u¿ytkowania terenów towarzysz¹cych ciekom wodnym, w szczególnoœci ró¿nych form zieleni, z mo¿liwoœci¹ wykorzystania tej
zieleni i ca³ej przestrzeni nadrzecznej do celów rekreacyjnych,
w tym sportowych. Na tak¹ interpretacjê wyraŸnie wskazuje
u¿yte dla okreœlenia tej struktury przestrzennej s³owo "park".
Na obszarze osiedla Zbydniowice nie ma publicznego terenu sportu i rekreacji. Rada Dzielnicy X, w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególnoœci m³odzie¿y w tym zakresie, wyst¹pi³a z wnioskiem do planu o wyznaczenie terenów dla funkcji rekreacyjno - sportowej.
W wyniku poszukiwania najkorzystniejszej lokalizacji dla
tej funkcji, w projekcie planu wyznaczono pod symbolem 1US
teren sportu i rekreacji, o powierzchni 1,18 ha, na dolnej (niezalewowej) terasie doliny rzeki Wilgi, w pewnej izolacji od terenów zabudowy mieszkaniowej i o stosunkowo dobrych powi¹zaniach z innymi elementami uk³adu przestrzennego miejscowoœci. Dla wyznaczonego terenu nie ma na obszarze objêtym planem racjonalnej pod wzglêdem przestrzennym alternatywy lokalizacyjnej.
Teren sportu i rekreacji -1US stanowi element przysz³ego
parku rzecznego i mieœci siê w obrêbie obszaru wskazanego
wg Studium na taki cel. Teren oznaczony symbolem 1US zosta³ wyznaczony na gruntach prywatnych, w tym na po³udniowej czêœci dzia³ki nale¿¹cej do osoby wnosz¹cej uwagê.Teren
ten zosta³ wyznaczony z przeznaczeniem na cel publiczny, ze
œwiadomoœci¹ ponoszenia przez Gminê Miejsk¹ Kraków wynikaj¹cych st¹d skutków.
W celu bardziej wyraŸnego wskazania publicznego charakteru przeznaczenia tego terenu, w § 14 ust. 1 tekstu planu dopisano zdanie nastêpuj¹cej treœci: "- cel publiczny, w rozumieniu
przepisów odrêbnych".
Droga, oznaczonea na rysunku planu symbolem 7KD(Dp),
zosta³a wyznaczona w ci¹gu drogi istniej¹cej, któr¹ stanowi
dzia³ka gruntowa Nr 25/3 w³asnoœci Skarbu Pañstwa. Dla zapewnienia niezbêdnych parametrów technicznych tej drogi,
w projekcie planu zosta³a ona poszerzona kosztem dzia³ki Nr
17, zajmuj¹c 0,026 ha powierzchni tej dzia³ki, a nie 0,15 ha jak
podano w treœci uwagi. Z tytu³u zajêcia w/w terenu na cel publiczny, jakim jest przedmiotowa droga, Gmina bêdzie ponosiæ
okreœlone przepisami skutki prawne i finansowe.
14. Uwaga Nr 14
Dotyczy dzia³ek Nr 172/1, 177/1 i 139/1 obrêb 110, które w
projekcie planu po³o¿one s¹ w terenie:
- oznaczonym symbolem 5R, przeznaczonym jako teren
rolniczy
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przekszta³cenia gruntów
rolnych na budowlane.
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

c) na dzia³ce Nr 41/1, we wschodniej jej czêœci nie wystêpuj¹ ¿adne cenne elementy przyrodnicze, a w odleg³oœci kilkunastu metrów od jej pó³nocnej granicy przebiega w projekcie planu linia rozgraniczaj¹ca tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto
zgodnie z § 6 projektu planu w zakresie zasad ochrony
œrodowiska, przyrody i krajobrazu jest mo¿liwe na tej
dzia³ce zlokalizowanie nowego budynku przy ciekach
wodnych w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 15 m od górnej
krawêdzi skarpy brzegowej. Uwzglêdnienie w/w zagadnieñ umo¿liwi zarówno powstanie terenów zielonych jak i terenów zabudowy mieszkaniowej, co spe³ni postulaty wnosz¹cych uwagê,
d) w uzasadnieniu do rozpatrzenia wniosków do projektu planu z dnia 12 sierpnia 2008 r jako powód braku
uznania wniosku, z³o¿onego przez wnosz¹cych niniejsz¹ uwagê, podano i¿ teren na którym znajduje siê
dzia³ka 41/1 jest w Studium okreœlony jako przestrzeñ
kszta³towania zieleni i parków rzecznych. Tymczasem
projekt planu nie zawiera jakichkolwiek ustaleñ dotycz¹cych utworzenia tego rodzaju parków. Oznacza to,
¿e sporz¹dzaj¹cy projekt planu, w pierwszej fazie tworzenia jego projektu nie uwzglêdnia 31 z 44 wniosków
z uwagi na kryterium terenów wskazanych jako przestrzeñ kszta³towania systemu zieleni i parków rzecznych, wskazuj¹c na ustalenia Studium. W dalszej fazie
ustalenia te ca³kowicie ignoruje, nie wprowadzaj¹c do
projektu planu ¿adnych ustaleñ, które wi¹za³yby siê
z tworzeniem parków rzecznych, a zatem de facto terenów o przeznaczeniu publicznym. Zdaniem wnosz¹cych uwagê jest to dzia³anie, które ma jedynie na celu
ochronê miasta przed ¿¹daniami zadoœæuczynienia ze
strony w³aœcicieli nieruchomoœci, na terenie których
zamiast parków maj¹ powstaæ tereny zieleni.
e) w projekcie planu zosta³y wyznaczone tereny zabudowy mieszkaniowej w sposób daleko odbiegaj¹cy od
granic terenów przeznaczonych pod zainwestowanie
w Studium, tym bardziej, ¿e wyznaczona linia zabudowy w projekcie planu jest lini¹ wyznaczon¹ w sposób
bardzo nieregularny, nie porz¹dkuj¹cy jednoznacznie
przestrzeni.

Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³ki Nr 172/1, 177/1, 139/1. Dzia³ki te
po³o¿one s¹ poza okreœlonymi w Studium granicami terenów
przeznaczonych do zainwestowania i zaliczone s¹ do kategorii
terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu nie zosta³y one w³¹czone do terenów budowlanych.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przedmiotowych dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
15. Uwaga Nr 15
Dotyczy dzia³ki Nr 41/1 obrêb 110, która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 7R, przeznaczonym jako teren
rolniczy,
- oznaczonym symbolem 5R(Z) - tereny rolnicze w postaci
zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone
[...]*
Wnieœli uwagê, która dotyczy³a:
1. Przekszta³cenia nieruchomoœci z³o¿onej z dzia³ki Nr 41/1
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo
tereny z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej, a w ostatecznoœci przekszta³cenia dzia³ki na dzia³kê
rekreacyjna, z mo¿liwoœci¹ lokalizacji obiektu kubaturowego zaplecza szatniowo - rekreacyjnego i administracyjnego zwi¹zanego z obs³ug¹ funkcji tego terenu, z powierzchni¹ biologicznie czynn¹ nie wiêksz¹ ni¿ 70% powierzchni dzia³ki,
2. Wykreœlenia na rysunku planu biegn¹cej wzd³u¿ zachodniej granicy dzia³ki ci¹gu pieszego. Jego usytuowanie
w projekcie planu sugeruje mo¿liwoœæ lokalizacji na terenie dzia³ki 41/1 ogólnie dostêpnego traktu spacerowego, a tym samym umo¿liwienia ogólnego dostêpu do
terenu nieruchomoœci,
3. Wyliczenia enumeratywnie w ustaleniach projektu planu, dopuszczalnych rodzajów rekreacji i sportu w terenie
1US oraz wyznaczenia w tym terenie na rysunku planu
konkretnej powierzchni dla lokalizacji parkingu.
Ponadto w treœci uwagi poruszono nastêpuj¹ce kwestie:
a) tereny o znacznie wiêkszych walorach przyrodniczych
ni¿ tereny, na których znajduje siê dzia³ka Nr 41/1 zosta³y
potraktowane odmiennie i w³¹czone w tereny pod zabudowê jednorodzinn¹. Ponadto w projekcie planu przeznaczono pod us³ugi sportu i rekreacji teren, na którym
wyodrêbnione jest stanowisko roœlin chronionych,
b) przyjête w projekcie planu rozwi¹zania, w zakresie
przeznaczenia terenów, wydaj¹ siê byæ oparte wy³¹cznie o uznanie sporz¹dzaj¹cego ten dokument. Za³o¿enia przyjête w projekcie planu nie spe³niaj¹ wymogów stawianych przez sam projekt planu, ³ami¹ bowiem za³o¿enie przyjête w w § 6 ust.1 pkt 9,
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê w zakresie
punktu 2, uwzglêdni³ uwagê czêœciowo w zakresie punktu 3,
nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 1 oraz czêœciowo
w zakresie punktu 3.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu
1 oraz czêœciowo w zakresie punktu 3.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 41/1. Dzia³ka, której dotyczy
zg³oszona uwaga, po³o¿ona jest poza okreœlonymi w Studium
granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium
jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
Z tego powodu dzia³ka ta w projekcie planu nie zosta³a w³¹czona do terenów budowlanych. Równie¿ na etapie rozpatrzenia w ustawowym trybie wniosków do projektu planu, wniosek w sprawie przeznaczenia tej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ nie zosta³ uwzglêdniony. Uwzglêdnienie zg³oszonej uwagi w czêœci dotycz¹cej przeznaczenia przed-
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miotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
lub inny rodzaj zabudowy, o którym mowa w treœci uwagi,
wymaga³aby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.
Ad 3.
Zamiast enumeratywnego wyliczenia dopuszczalnych rodzajów rekreacji i sportu w terenie 1US, wprowadzono do ustaleñ projektu planu zapis ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ niepo¿¹danego ze wzglêdów funkcjonalno - przestrzennych wykorzystania tego terenu do organizacji imprez masowych.
Na obszarze osiedla Zbydniowice nie ma publicznego terenu sportu i rekreacji. Rada Dzielnicy X, w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególnoœci m³odzie¿y, w tym zakresie, wyst¹pi³a z wnioskiem do planu o wyznaczenie terenów dla funkcji rekreacyjno - sportowej.
W projekcie planu wyznaczono pod symbolem 1US teren
sportu i rekreacji, o powierzchni 1,18 ha, na dolnej (niezalewowej) terasie doliny rzeki Wilgi, w pewnej izolacji od terenów
zabudowy mieszkaniowej i o stosunkowo dobrych powi¹zaniach z innymi elementami uk³adu przestrzennego miejscowoœci. Dla wyznaczonego terenu nie ma w zasadzie na obszarze objêtym planem racjonalnej pod wzglêdem przestrzennym
alternatywy lokalizacyjnej.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dla wiêkszoœci mieszkañców, wyznaczony teren 1US le¿y w izochronie dojœcia pieszego czy dojazdu rowerowego, co ma istotne znaczenie zw³aszcza w przypadku m³odzie¿y, przewidzianej jako g³ówni u¿ytkownicy tego
terenu, st¹d lokalizacja wiêkszej liczby miejsc parkingowych
nie znajduje uzasadnienia, zw³aszcza ¿e nie ma mo¿liwoœci przestrzennych dla takiej lokalizacji.
W tej sytuacji nie uwzglêdnia siê uwagi w zakresie wyznaczenia w tym terenie na rysunku planu konkretnego terenu
pod parking, uznaj¹c za wystarczaj¹cy w tym zakresie zapis
§ 9 ust. 1 pkt 4 tekstu planu.
Odnoœnie innych kwestii poruszonych w treœci uwagi
do planu:
Ad a
Dzia³ka Nr 41/1 znalaz³a siê w projekcie planu poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ nie
z powodu jej walorów przyrodniczych, lecz ze wzglêdu na dyspozycje Studium. W tej sytuacji argumentowanie, ¿e jakiœ teren o podobnych czy wiêkszych walorach przyrodniczych zosta³ w³¹czony
do terenów budowlanych a dzia³ka Nr 41/1, mimo mniejszych walorów przyrodniczych nie zosta³a przeznaczona pod zabudowê, nie
znajduje uzasadnienia. Kryterium wartoœci przyrodniczych by³o
oczywiœcie brane pod uwagê przy rozwi¹zaniach projektu planu,
nie by³o to jednak kryterium jedyne i decyduj¹ce. Zasadniczym
kryterium przeznaczenia terenów by³o kryterium przestrzenne
i wg tego kryterium wyznaczono miêdzy innymi tereny budowlane przy istniej¹cej drodze oznaczonej symbolem 4KD(Dp) czy teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem 1US. Nale¿y tu podkreœliæ, ¿e Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko okreœla cenne pod
wzglêdem przyrodniczym i œrodowiskowym zbiorowiska roœlinne
(w tym obejmuj¹ce stanowiska roœlin chronionych) jako elementy
informacyjne wykorzystane w prognozie, a nie jako zasoby wymagaj¹ce bezwzglêdnej ochrony. Obowi¹zek bezwarunkowego
uwzglêdnienia tych zasobów w projekcie planu zachodzi³by wówczas, gdyby by³y one objête ochron¹ obszarow¹ na podstawie
Ustawy o ochronie przyrody, np. jako u¿ytki ekologiczne.
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Ad b
Zarzut braku spójnoœci ustaleñ projektu planu dotycz¹cy przeznaczenia niektórych terenów w sposób sprzeczny z za³o¿eniami
przyjêtymi w § 6 ust.1 pkt 9 tekstu planu nie znajduje uzasadnienia.
W odniesieniu do terenów przeznaczonych pod zabudowê, na których wystêpuj¹ cenne zbiorowiska roœlinne, w/w przepis wskazuje,
¿e w sposobie zagospodarowania tych terenów, zbiorowiska te
powinny byæ zachowane w stanie naturalnym jako powierzchnia
terenu biologicznie czynna wymagana planem na tych terenach.
Ad c
Zgodnie z § 2 ust.4 tekstu planu, wszystkie ustalenia tekstu
planu i rysunku planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie, zatem ustalonych
w § 6 ust.1 pkt 8 odleg³oœci budynków od cieków wodnych nie
mo¿na rozpatrywaæ w oderwaniu od przeznaczenia terenów.
Ad d
G³ównym powodem nie uwzglêdnienia szeregu wniosków
do planu na etapie ich rozpatrzenia by³ fakt, ¿e by³y to wnioski
o przeznaczenie pod zabudowê terenów okreœlonych w Studium jako tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna. Okolicznoœæ, ¿e znaczna czêœæ tych terenów wskazana
zosta³a wg dyspozycji Studium do w³¹czenia w system zieleni
i parków rzecznych, z punktu widzenia rozpatrywania wniosków mia³a znaczenie drugorzêdne. W Studium nie ma definicji parku rzecznego. Nale¿y jednak wyjaœniæ, ¿e chodzi tu o z³o¿on¹ strukturê ró¿nych form u¿ytkowania terenów towarzysz¹cych ciekom wodnym, w szczególnoœci ró¿nych form zieleni, w tym zieleni wykszta³conej w obrêbie przestrzeni rolnicze,j
wyodrêbnionej w projekcie planu pod symbolem R(Z).
Ad e
Zgodnoœæ projektu planu z ustaleniami Studium nie musi
polegaæ na wiernym przeniesieniu linii ze Studium na rysunek
planu. S¹ to ró¿ne dokumenty, sporz¹dzane dla odmiennych
celów, o ró¿nych stopniach rozpoznania uwarunkowañ oraz
stopniach agregacji ustaleñ, a tak¿e o ró¿nych skalach opracowania. W treœci Studium dopuszczona jest, na okreœlonych warunkach, korekta ustalonych w nim granic pomiêdzy terenami
otwartymi a przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania.
Rozwi¹zania projektu planu w zakresie odstêpstw od Studium,
dokonanych przede wszystkim w oparciu o kryteria przestrzenne, mieszcz¹ siê w granicach w/w dopuszczalnych korekt.
16. Uwaga Nr 16
Dotyczy dzia³ek Nr 11/18, 11/14 obrêb 110, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1US przeznaczonym pod teren
sportu i rekreacji,
- oznaczonym symbolem 6R(Z) - tereny rolnicze w postaci
zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a sprzeciwu odnoœnie wyznaczenia w projekcie planu na przedmiotowych dzia³kach
terenu sportu i rekreacji z proœb¹ o przekszta³cenie tych
dzia³ek na dzia³ki budowlane.
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³ki Nr 11/14 i 11/18. Dzia³ki te po³o¿one s¹ poza okreœlonymi w Studium granicami terenów
przeznaczonych do zainwestowania i zaliczone s¹ do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte
(w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu nie mog³y byæ one w³¹czone do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwzglêdnienie uwagi
w zakresie przeznaczenia przedmiotowych dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami
Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4
Ustawy.
Jednoczeœnie, wed³ug Studium, szeroki pas terenu wzd³u¿
rzeki Wilgi, w tym dzia³ki Nr 11/14 i 11/18, zosta³ wskazany do
w³¹czenia w system zieleni i parków rzecznych tj. okreœlony
jako obszar, na którym mog¹ byæ planowane parki rzeczne.
W Studium nie ma definicji parku rzecznego. Nale¿y jednak wyjaœniæ, ¿e chodzi tu o z³o¿on¹ strukturê ró¿nych form
u¿ytkowania terenów towarzysz¹cych ciekom wodnym,
w szczególnoœci ró¿nych form zieleni, z mo¿liwoœci¹ wykorzystania tej zieleni i ca³ej przestrzeni nadrzecznej do celów
rekreacyjnych, w tym sportowych. Na tak¹ interpretacjê wyraŸnie wskazuje u¿yte dla okreœlenia tej struktury przestrzennej s³owo "park".
Na obszarze osiedla Zbydniowice nie ma publicznego terenu sportu i rekreacji. Rada Dzielnicy X, w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególnoœci m³odzie¿y w tym zakresie, wyst¹pi³a z wnioskiem do planu o wyznaczenie terenów dla funkcji rekreacyjno - sportowej.
W wyniku poszukiwania najkorzystniejszej lokalizacji dla
tej funkcji, w projekcie planu wyznaczono pod symbolem 1US
teren sportu i rekreacji, o powierzchni 1,18 ha, na dolnej (niezalewowej) terasie doliny rzeki Wilgi, w pewnej izolacji od terenów zabudowy mieszkaniowej i o stosunkowo dobrych powi¹zaniach z innymi elementami uk³adu przestrzennego miejscowoœci. Dla wyznaczonego terenu nie ma w zasadzie na obszarze objêtym planem racjonalnej pod wzglêdem przestrzennym alternatywy lokalizacyjnej.
W tej sytuacji utrzymuje siê w projekcie planu wyznaczony
pod symbolem 1US teren sportu i rekreacji, który stanowi element przysz³ego parku rzecznego i mieœci siê w obrêbie obszaru wskazanego wg Studium na taki cel. Teren oznaczony
symbolem 1US zosta³ wyznaczony na gruntach prywatnych,
w tym na dzia³kach osoby wnosz¹cej uwagê, wbrew woli w³aœcicieli tych gruntów wyra¿onej we wnioskach do planu.Teren
ten zosta³ wyznaczony z przeznaczeniem na cel publiczny, ze
œwiadomoœci¹ ponoszenia przez Gminê Miejsk¹ Kraków wynikaj¹cych st¹d skutków.
W celu bardziej wyraŸnego wskazania publicznego charakteru przeznaczenia tego terenu, w § 14 ust. 1 tekstu planu dopisuje siê zdanie nastêpuj¹cej treœci: "- cel publiczny, w rozumieniu przepisów odrêbnych".
17. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ki Nr 152/4, 152/5 obrêb 110, która w projekcie planu znajduje siê w terenie:
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
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[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. Zarzutu, ¿e na terenie dzia³ek Nr 152/4 i 152/5 wyznaczono stanowisko archeologiczne, pomimo i¿:
- w Studium nie zosta³o takie stanowisko okreœlone,
- nigdy i nikomu nie by³y udostêpnione przedmiotowe
dzia³ki w celu badañ archeologicznych, wobec czego
nie wiadomo na jakiej podstawie wyznaczono to stanowisko,
- na nieruchomoœci osoby wnosz¹cej uwagê nie wystêpuje zabytek archeologiczny rozumiany jako zabytek
nieruchomy.
Ponadto zwrócono uwagê, ¿e:
- w projekcie planu przyjêto, i¿ na terenach stanowisk archeologicznych obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne, a w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie ma
konkretnych przepisów dotycz¹cych stanowisk archeologicznych, nie ma nawet definicji takiego stanowiska,
- ustalenia projektu planu powinny zawieraæ okreœlenie
obiektów i terenów chronionych tymi ustaleniami,
w tym okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ
i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów, a projekt
planu nie wprowadza takiej ochrony odnoœnie stanowisk archeologicznych,
- brak jest uzasadnienia dla objêcia ca³ego terenu w granicach obszaru objêtego planem, archeologiczn¹ stref¹
ochrony konserwatorskiej.
W konkluzji, osoba wnosz¹ca uwagê wnosi o zmianê ustaleñ projektu planu w zakresie zagadnieñ konserwatorskich
i usuniêcia przedmiotowego stanowiska z projektu planu,
2. Zarzutu, ¿e zapis ustaleñ zawartych w § 10 ust. 8 tekstu
planu dotycz¹cych zasad rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej jest zbyt ogólny.
3. Wniosku, ¿e wzglêdu na ukszta³towanie terenu i istniej¹c¹ infrastrukturê (szczególnie ogrodzenia) wzd³u¿ ulicy Matematyków Krakowskich w czêœci s¹siaduj¹cej
m.in. z nieruchomoœci¹ stanowi¹c¹ dzia³kê nale¿¹c¹ do
wnosz¹cej uwagê nie powinny byæ lokowane chodniki
i trasy rowerowe.
4. Zastrze¿enia w sprawie ustalenia na poziomie najwy¿szym czyli 30% stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu
op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê w zakresie
punktu 2, nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów 1, 3 i 4.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktów 1,
3 i 4.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Utrzymuje siê ustalenia projektu planu odnosz¹ce siê do
œrodowiska kulturowego na obszarze objêtym planem, okreœlone w § 8 tekstu planu oraz na rysunku planu, w tym utrzymuje siê stanowisko archeologiczne, którego dotyczy uwaga.
Jednoczeœnie na rysunku planu skorygowano kontur stanowiska archeologicznego Nr 98(7) tak, ¿eby doprowadziæ do maksymalnego podobieñstwa z konturem okreœlonym dla tego stanowiska we wskazaniach do planu.
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Ustalenia projektu planu dotycz¹ce œrodowiska kulturowego zosta³y zaopiniowane i uzgodnione ze s³u¿bami konserwatorskimi. Ustalenia te, z wyj¹tkiem zapisów dotycz¹cych kapliczek, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. c i d, nie budzi³y
w¹tpliwoœci tych s³u¿b.
Stanowiska archeologiczne zosta³y uwzglêdnione w projekcie planu, tj. wrysowane na rysunek planu i wpisane do
tekstu planu, na podstawie wskazañ do planu Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Oddzia³u Ochrony Zabytków
Urzêdu Miasta Krakowa, które zawiera³y wykaz stanowisk wraz
z za³¹cznikiem graficznym okreœlaj¹cym ich lokalizacjê.
Stanowisko archeologiczne zaznaczone w rysunku planu
na dzia³kach Nr 152/4 i 152/5 pod numerem 98(7), okreœlone
zosta³o jako "Kraków - Zbydniowice 7 (AZP 104 - 56; 98) - œlad
osadnictwa z okresu neolitu."
W tych wskazaniach zawarto tak¿e stwierdzenie, ¿e "ca³oœæ terenu objêtego projektem przedmiotowego planu znajduje siê w obrêbie strefy nadzoru archeologicznego (ochrony
konserwatorskiej)", wraz ze wskazaniami jakie powinny byæ
zapisy ustaleñ projektu planu w tej strefie.
Odnoœnie tych treœci uwagi, które poruszaj¹ sprawê samego zapisu ustaleñ dotycz¹cych ochrony stanowisk archeologicznych, do zapisów tych stosowne jednostki i organy opiniuj¹ce i uzgadniaj¹ce projekt planu nie mia³y zastrze¿eñ.
Przepisy odrêbne zawarte w art. 19 ust. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi¹, ¿e w planie
ustala siê strefy ochrony konserwatorskiej (w omawianym przepadku chodzi o archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej) i ¿e dla tych stref okreœla siê ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, maj¹ce na celu ochronê zabytków (w
tym przypadku stanowisk archeologicznych).
W projekcie planu ustalono na podstawie wniosku do planu archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej, a ograniczenia, zakazy i nakazy sprowadzono do wymagania, ustalonego w § 8 ust. 4 tekstu planu, o treœci zgodnej ze wskazaniami
do planu.
Ad 3.
Ulica Matematyków Krakowskich jest nie tylko g³ówn¹ tras¹
komunikacji samochodowej na obszarze Zbydniowic, jest te¿
g³ówn¹ osi¹ kompozycyjn¹ tego obszaru i miejscem stanowi¹cym wa¿n¹ przestrzeñ publiczn¹.
Na ulicy musi byæ uwzglêdniony lokalny ruch pieszy, którego, ze wzglêdu na istniej¹ce ukszta³towania terenu i jego zagospodarowanie, nie da siê poprowadziæ inn¹ tras¹. W tej sytuacji nie mo¿na odst¹piæ od realizacji chodników wzd³u¿ tej ulicy
czy ewentualnie realizacji trasy rowerowej. Sposób w³aœciwego rozwi¹zania technicznego okreœlony zostanie na etapie
projektu budowlanego. Ulica Matematyków Krakowskich wyznaczona jest na rysunku planu o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹cej 12m (co jest minimaln¹ wymagan¹
szerokoœci¹ dla tej klasy ulicy), z lokalnymi poszerzeniami.
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[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. Zarzutu, ¿e na terenie dzia³ek Nr 152/4 i 152/5 wyznaczono stanowisko archeologiczne, pomimo i¿:
- w Studium nie zosta³o takie stanowisko okreœlone,
- nigdy i nikomu nie by³y udostêpnione przedmiotowe
dzia³ki w celu badañ archeologicznych, wobec czego
nie wiadomo na jakiej podstawie wyznaczono to stanowisko,
- na nieruchomoœci osoby wnosz¹cej uwagê nie wystêpuje zabytek archeologiczny rozumiany jako zabytek
nieruchomy.
Ponadto zwrócono uwagê, ¿e:
- w projekcie planu przyjêto, i¿ na terenach stanowisk
archeologicznych obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne,
a w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie ma konkretnych przepisów dotycz¹cych stanowisk archeologicznych, nie ma nawet definicji takiego stanowiska,
- ustalenia projektu planu powinny zawieraæ okreœlenie
obiektów i terenów chronionych tymi ustaleniami,
w tym okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ
i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów, a projekt
planu nie wprowadza takiej ochrony odnoœnie stanowisk archeologicznych,
- brak jest uzasadnienia dla objêcia ca³ego terenu w granicach obszaru objêtego planem, archeologiczn¹ stref¹
ochrony konserwatorskiej.
W konkluzji, osoba wnosz¹ca uwagê wnosi o zmianê
ustaleñ projektu planu w zakresie zagadnieñ konserwatorskich i usuniêcia przedmiotowego stanowiska
z projektu planu.
2. Zarzutu, ¿e zapis ustaleñ zawartych w § 10 ust. 8 tekstu
planu dotycz¹cych zasad rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej jest zbyt ogólny.
3. Wniosku, ¿e wzglêdu na ukszta³towanie terenu i istniej¹c¹ infrastrukturê (szczególnie ogrodzenia) wzd³u¿ ulicy Matematyków Krakowskich w czêœci s¹siaduj¹cej
m.in. z nieruchomoœci¹ stanowi¹c¹ dzia³kê nale¿¹c¹ do
wnosz¹cego uwagê nie powinny byæ lokowane chodniki
i trasy rowerowe.
4. Zastrze¿enia w sprawie ustalenia na poziomie najwy¿szym czyli 30% stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu
op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê w zakresie
punktu 2, nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów 1,3 i 4.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktów 1,
3 i 4.
Wyjaœnienie:
Ad 1.

Ad 4.
Utrzymuje siê ustalon¹ w projekcie planu wysokoœæ stawki
procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci.
18. Uwaga Nr 18
dotyczy dzia³ki Nr 152/5 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w terenie:
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Utrzymuje siê ustalenia projektu planu odnosz¹ce siê do
œrodowiska kulturowego na obszarze objêtym planem, okreœlone w § 8 tekstu planu oraz na rysunku planu, w tym utrzymuje siê stanowisko archeologiczne, którego dotyczy uwaga.
Jednoczeœnie na rysunku planu skorygowano kontur stanowiska archeologicznego Nr 98(7) tak, ¿eby doprowadziæ do mak________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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symalnego podobieñstwa z konturem okreœlonym dla tego stanowiska we wskazaniach do planu.
Ustalenia projektu planu dotycz¹ce œrodowiska kulturowego zosta³y zaopiniowane i uzgodnione ze s³u¿bami konserwatorskimi. Ustalenia te, z wyj¹tkiem zapisów dotycz¹cych kapliczek, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. c i d, nie budzi³y
w¹tpliwoœci tych s³u¿b.
Stanowiska archeologiczne zosta³y uwzglêdnione w projekcie planu, tj. wrysowane na rysunek planu i wpisane do
tekstu planu, na podstawie wskazañ do planu Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Oddzia³u Ochrony Zabytków
Urzêdu Miasta Krakowa, które zawiera³y wykaz stanowisk wraz
z za³¹cznikiem graficznym okreœlaj¹cym ich lokalizacjê.
Stanowisko archeologiczne zaznaczone w rysunku planu
na dzia³kach Nr 152/4 i 152/5 pod numerem 98(7), okreœlone
zosta³o jako "Kraków - Zbydniowice 7 (AZP 104 - 56; 98) - œlad
osadnictwa z okresu neolitu."
W tych wskazaniach zawarto tak¿e stwierdzenie, ¿e "ca³oœæ terenu objêtego projektem przedmiotowego planu znajduje siê w obrêbie strefy nadzoru archeologicznego (ochrony
konserwatorskiej)", wraz ze wskazaniami jakie powinny byæ
zapisy ustaleñ projektu planu w tej strefie.
Odnoœnie tych treœci uwagi, które poruszaj¹ sprawê samego zapisu ustaleñ dotycz¹cych ochrony stanowisk archeologicznych, do zapisów tych stosowne jednostki i organy opiniuj¹ce i uzgadniaj¹ce projekt planu nie mia³y zastrze¿eñ.
Przepisy odrêbne zawarte w art. 19 ust. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi¹, ¿e w planie
ustala siê strefy ochrony konserwatorskiej (w omawianym przepadku chodzi o archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej) i ¿e dla tych stref okreœla siê ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, maj¹ce na celu ochronê zabytków
(w tym przypadku stanowisk archeologicznych).
W projekcie planu ustalono na podstawie wniosku do planu archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej, a ograniczenia, zakazy i nakazy sprowadzono do wymagania, ustalonego w § 8 ust. 4 tekstu planu, o treœci zgodnej ze wskazaniami
do planu.
Ad 3.
Ulica Matematyków Krakowskich jest nie tylko g³ówn¹ tras¹
komunikacji samochodowej na obszarze Zbydniowic, jest te¿
g³ówn¹ osi¹ kompozycyjn¹ tego obszaru i miejscem stanowi¹cym wa¿n¹ przestrzeñ publiczn¹.
Na ulicy musi byæ uwzglêdniony lokalny ruch pieszy, którego, ze wzglêdu na istniej¹ce ukszta³towania terenu i jego zagospodarowanie, nie da siê poprowadziæ inn¹ tras¹. W tej sytuacji nie mo¿na odst¹piæ od realizacji chodników wzd³u¿ tej ulicy
czy ewentualnie realizacji trasy rowerowej. Sposób w³aœciwego rozwi¹zania technicznego okreœlony zostanie na etapie
projektu budowlanego. Ulica Matematyków Krakowskich wyznaczona jest na rysunku planu o szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹cej 12m (co jest minimaln¹ wymagan¹
szerokoœci¹ dla tej klasy ulicy), z lokalnymi poszerzeniami.
Ad 4.
Utrzymuje siê ustalon¹ w projekcie planu wysokoœæ stawki
procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr LXXII/921/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "ZBYDNIOWICE" W KRAKOWIE
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ w zakresie
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej na obszarze "Zbydniowice", zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Zbydniowice" - tj. w czêœci tekstowej, stanowi¹cej treœæ
uchwa³y oraz w za³¹cznikach graficznych do uchwa³y.
1. Rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹ca:
1) Dalsz¹ modernizacjê ulicy Matematyków Krakowskich
(w klasie L) oznaczonej w planie symbolem 1KD(L),
2) Rozbudowê uk³adu ulic dojazdowych, w tym:
a) ulicy Zbydniowickiej (w klasie D) oznaczonej w planie symbolem 1 KD(D),
b) ulicy Go³¹ba (w klasie D) oznaczonej w planie symbolem 2KD(D), wraz z odcinkiem (w klasie D) ³¹cz¹cym ul. Go³¹ba z sieci¹ uliczn¹ Wróblowic, oznaczonym w planie symbolem 3KD(D),
3) Rozbudowê systemu ulic dojazdowych pieszo-jezdnych,
stanowi¹cych dojazdy do dzia³ek budowlanych, oznaczonych w planie symbolami 1KD(Dp) i 3KD(Dp) do
7KD(Dp),
4) Budowê krótkiego odcinka ci¹gu pieszego, oznaczonego w planie symbolem 1KD(X).
2. Rozbudowa i budowa systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹ca:
1) Rozbudowê istniej¹cego systemu zaopatrzenia w wodê,
opartego na zasilaniu z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego - ze strefy "Kosocice" i ze strefy zredukowanego
ciœnienia zbiornika "Rajsko", w tym realizacjê nowych
odcinków sieci wodoci¹gowej:
a) ruroci¹gu φ 160 mm, ³¹cz¹cego wodoci¹g φ 160 mm
w ul. Go³¹ba z koñcówk¹ wodoci¹gu 110 mm
w ul. Matematyków Krakowskich,
b) ruroci¹gu φ 110 mm w ul. Zbydniowickiej,
c) ruroci¹gu φ 110 mm w ul. Opiala,
d) krótkich odcinków sieci bocznej, rozprowadzonej w ulicach stanowi¹cych dojazdy do dzia³ek budowlanych.
2) Budowê sieci kanalizacyjnej sanitarnej, przy³¹czonej
do systemu kanalizacji rozdzielczej centralnego uk³adu
kanalizacji miasta Krakowa, z oczyszczalni¹ œcieków
w P³aszowie i g³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych - prawobrze¿nym kolektorem Wilgi (PWG), w tym
realizacjê:
a) kolektora grawitacyjnego φ 300 mm w zachodniej czêœci ul. Matematyków Krakowskich - Szarskiego - Lei, z
w³¹czeniem do pompowni przy ul. Krzy¿añskiego,
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b) pompowni przy ul. Zbydniowickiej, z kana³ami zbiorczymi φ 300 mm we wschodniej czêœci ul. Matematyków Krakowskich - Zbydniowickiej - Opiala,
c) kana³u grawitacyjnego φ 300 mm w ul. Go³¹ba,
z w³¹czeniem do pompowni na terenie Wróblowic.
3) Budowê systemu kanalizacji opadowej, w tym realizacjê nastêpuj¹cych kana³ów deszczowych:
a) φ 400 mm w zachodniej czêœci ul. Matematyków Krakowskich, ul. Szarskiego i ul. Lei, z kana³ami bocznymi,
b) φ 500-400mm we wschodniej czêœci ul. Matematyków Krakowskich, ul. Zbydniowickiej i ul. Opiala,
c) φ 400 mm w ulicy oznaczonej w planie symbolem
6KD(Dp),
d) φ 300 mm w ulicy oznaczonej w planie symbolem
7KD(Dp).
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej,
c) dotacji samorz¹du województwa,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych œrodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o charakterze cywilno- prawnym lub w formie
"partnerstwa publiczno- prywatnego" - "PPP".
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ w³aœciwe
w tym zakresie miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ w³aœciwe w tym zakresie miejskie
jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A.) wraz z programem "woda dla wszystkich",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
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i paliwa gazowe(z uwzglêdnieniem planów i programów w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno- gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym
etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania
inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
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