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4777
Uchwa³a* Nr LXXXI/1061/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza".
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza" zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c
jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice okreœlone zosta³y w uchwale Nr CIII/1049/06 Rady Miasta Krakowa z dnia
1 marca 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza"; okreœlenie szczegó³owego przebiegu granic obszaru objêtego planem - wg czêœci graficznej planu.
3. Obszar okreœlony granicami planu obejmuje swoim zasiêgiem czêœæ osiedla "Ruszcza" i osiedla "Wyci¹¿e".
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) Czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:2000, ustalaj¹cy przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej w skali
1:2000, okreœlaj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym
przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y;
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,
b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania,
stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
1. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, obejmuj¹:
1) przepisy ogólne zawarte w Rozdziale I;
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu zawarte w Rozdziale II;
3) ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia terenów
i zasad ich zagospodarowania, zawarte w Rozdziale III;
4) przepisy koñcowe zawarte w Rozdziale IV.
2. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, odnosz¹ siê odpowiednio do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu
i obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie i w sposób okreœlony uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§4
Podstawowym celem planu jest zapewnienie warunków
prawnych i przestrzennych dla rozwoju nowego budownictwa
mieszkaniowego niskiej intensywnoœci, lokalizacji us³ug
o charakterze lokalnym, umo¿liwienia realizacji budowy cmentarza komunalnego, ochrony walorów kulturowych i przyrodniczych przy jednoczesnym zapewnieniu warunków zrównowa¿onego rozwoju oraz uruchomienia procesów inwestycyjnych aktywizuj¹cych ten rejon.
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§5
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
§6
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza";
2) Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami);
3) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa;
4) ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
zawarte w treœci uchwa³y oraz w czêœci graficznej planu;
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony w planie, ograniczony na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego terenu;
6) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów odrêbnych; Jeœli teren inwestycji obejmuje ró¿ne
rodzaje przeznaczenia, to wskaŸniki, o których mowa
w pkt 9 i 11, stosuje siê odpowiednio i odrêbnie dla ka¿dej czêœci o wyznaczonym planem przeznaczeniu;
7) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, który zosta³ ustalony planem
jako jedyny lub przewa¿aj¹cy na wyznaczonym terenie;
w przeznaczeniu podstawowym mieszcz¹ siê równie¿ towarzysz¹ce elementy zagospodarowania terenu tj.:
a) zieleñ urz¹dzona, niezbêdna do kszta³towania ³adu
przestrzennego i w³aœciwych warunków zagospodarowania, stanowi¹ca jednoczeœnie sk³adnik terenu zieleni niezbêdnej do zapewnienia w³aœciwego procentowego wskaŸnika powierzchni czynnej biologicznie;
b) urz¹dzenia budowlane, urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ u¿ytkowania obiektów zgodnie z ich
przeznaczeniem;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który
dopuszczony zosta³ w danym terenie jako uzupe³nienie
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okreœlonych w ustaleniach planu;
9) wskaŸniku powierzchni czynnej biologicznie - nale¿y przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni terenu zieleni w powierzchni terenu inwestycji, z zastrze¿eniem, ¿e w obliczeniu wskaŸnika nie uwzglêdnia siê powierzchni zieleni projektowanej na dachach, tarasach i œcianach budynków oraz gara¿ach podziemnych;
10) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i innych
obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczon¹ po ich zewnêtrznym obrysie murów lub
obudowy œcian przyziemia, a w przypadku nadwieszeñ,
podcieni z podporami czy przejazdów - po obrysie ich
wy¿szych kondygnacji;
11) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³
powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji; jeœli teren inwestycji obejmuje ró¿ne rodzaje tere-
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nów, to wskaŸnik stosuje siê odpowiednio i odrêbnie dla
ka¿dej czêœci wyznaczonego planem terenu;
12) wysokoœci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ budynków mierzon¹ w metrach od istniej¹cego
poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku - do kalenicy dachu, a w przypadku stosowania
dachów p³askich - do górnej p³aszczyzny stropu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹;
13) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miejsca i ich otoczenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej dostêpne publicznie, w szczególnoœci te, które s³u¿¹
zaspokajaniu potrzeb ogó³u u¿ytkowników, w zakresie
komunikacji, us³ug, rekreacji, wypoczynku i sportu;
14) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone
i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki) w tym zieleni w pasach drogowych; odpowiednio do zapisów ustaleñ planu dla wskazanych w § 10 terenów wymagany jest odrêbny projekt
zieleni jako czêœci sk³adowej projektu budowlanego;
15) zieleni izoluj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ urz¹dzon¹ spe³niaj¹c¹ funkcje izolacyjne i os³onowe oraz
ograniczaj¹ce oddzia³ywania komunikacyjne o udziale
procentowym zieleni œredniej i wysokiej (krzewów
i drzew) okreœlonym w § 37;
16) dojazdach nie wyznaczonych - nale¿y przez to rozumieæ
niewydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku Planu istniej¹ce i nowe dojazdy, zapewniaj¹ce obs³ugê obiektów w ramach terenów inwestycji poprzez dostêp do dróg
publicznych; przebieg i sposób ich rozwi¹zania okreœlany
bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych;
17) w³aœciwych s³u¿bach konserwatorskich - nale¿y przez
to rozumieæ w³aœciwe organy, zgodnie z przepisami
o ochronie zabytków;
18) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur pe³ny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia przeœwitów widocznych z kierunku prostopad³ego do elewacji ogrodzenia wynosi mniej ni¿ 20 % na ka¿dy metr bie¿¹cy ogrodzenia, z zastrze¿eniem, ¿e nie dotyczy to murów oporowych;
19) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji wiêkszej
ni¿ 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m,
c) o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu istniej¹cego terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m od poziomu istniej¹cego terenu;
20) okresie œwi¹tecznym - nale¿y przez to rozumieæ okres
od 23 paŸdziernika do 8 listopada.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale - nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami okreœlonymi w przepisach odrêbnych.
3. Nazwy ulic przywo³ane w Tekœcie Planu i opisane na Rysunku Planu nale¿y rozumieæ jako nazwy nadane ulicom wg stanu na dzieñ uchwalenia planu; podobnie nale¿y rozumieæ
inne nazwy w³asne rzek, terenów, przedsiêbiorstw i instytucji istniej¹cych na dzieñ uchwalenia planu.
§7
1. Elementy ustaleñ planu zawarte w czêœci graficznej planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
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lub ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania, stanowi¹ce jednoczeœnie nieprzekraczalne linie zabudowy
od strony terenów wyznaczonych dróg (z zastrze¿eniem
przepisów odrêbnych), jeœli tej linii zabudowy nie wyznaczono odrêbnie na Rysunku Planu;
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz o zró¿nicowanych zasadach zagospodarowania i warunkach zabudowy oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami:
a) Uks - Teren Zabudowy Us³ugowej - Sakralnej,
b) U.1 - U.5 - Tereny Zabudowy Us³ugowej,
c) MN/U.1, MN/U.2 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej
Jednorodzinnej z Us³ugami,
d) MN -Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
e) MW -Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej
Niskiej Intensywnoœci,
f) ZP.1 - ZP.4 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
g) R - Tereny Rolnicze,
h) ZC.1, ZC.2 - Tereny Cmentarza,
i) KU/P.1, KU/P.2 - Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji,
j) WS - Tereny Wód Powierzchniowych Œródl¹dowych,
k) KD/G, KD/Z, KD/L, KD/D, KDW, KD/X - Tereny Komunikacji;
4) przebieg trasy rowerowej - linia wyznaczona orientacyjnie w ramach terenów dróg publicznych lub innych terenów; uœciœlenie lokalizacji tras rowerowych (na wydzielonych œcie¿kach rowerowych, wspólnych œcie¿kach pieszo-rowerowych, wydzielonych pasach jezdni, pasów
wspólnych dla pojazdów i rowerów, a tak¿e po³¹czenia
tych elementów) bêd¹ przedmiotem opracowañ realizacyjnych zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa miejscowego
w Gminie Miejskiej Kraków;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczaj¹ca liniê,
o której mowa w § 14 ust. 4 pkt 1;
6) nieprzekraczalna, szczególna linia zabudowy - oznaczaj¹ca liniê, o której mowa w § 14 ust. 4 pkt 2;
7) zieleñ historyczna oraz o szczególnych walorach krajobrazowych;
8) drzewa wskazane do objêcia form¹ ochrony przyrody:
a) buk (numer 1),
b) klon (numer 2),
c) d¹b (numer 3),
d) lipa (numer 4);
9) strefy podzia³u powierzchni grzebalnej cmentarza:
a) strefa lokalizacji pól grzebalnych i pól urn (w tym kolumbaria),
b) strefa lokalizacji wy³¹cznie pól urn (w tym kolumbaria).
2. Elementy zawarte w czêœci graficznej planu - wynikaj¹ce
z dokumentów i decyzji wg przepisów odrêbnych:
1) obiekt wpisany do rejestru zabytków (Rej.) - wymagaj¹cy ochrony i opieki konserwatorskiej;
2) obiekty ujête w ewidencji zabytków (Ew.) - wymagaj¹ce ochrony i opieki konserwatorskiej;
3) stanowiska archeologiczne - wg ewidencji prowadzonej przez w³aœciwe s³u¿by konserwatorskie;
4) granica archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej I - oznaczaj¹ca zasiêg obszarów okreœlonych w Studium jako "Strefa nadzoru archeologicznego";
5) granica archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej II - oznaczaj¹ca zasiêg obszarów ochrony konserwatorskiej zidentyfikowanych w ramach sporz¹dzania
planu;
6) ujêcie wód podziemnych (oznaczone jako S-1) wraz
z terenem ochrony bezpoœredniej ujêcia wód - zgod-
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nie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego znak: OS.III.62101-9/98 z dnia 27.04.1998 r.;
7) granica strefy "A" terenu ochrony poœredniej ujêcia
wód podziemnych - zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego znak: OS.III.6210-1-9/98 z dnia 27.04.1998 r.;
8) granica strefy sanitarnej istniej¹cego i planowanego cmentarza - 50 m;
9) granica strefy sanitarnej istniej¹cego i planowanego cmentarza - 150 m;
10) obszar o z³o¿onych warunkach gruntowych;
11) teren zamkniêty - TZ.
3. Elementy informacyjne zawarte w czêœci graficznej planu:
1) elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych
- przyk³adowe rozwi¹zania: krawêdzie jezdni, wêz³y
i skrzy¿owania itp.;
2) ci¹gi widokowe lokalne - rejon zapewniaj¹cy widok
panoramiczny na otwarty krajobraz w tym na zabytkowy koœció³ œw. Grzegorza w Ruszczy i wiejski zespó³ osadniczy osiedla Ruszcza;
3) dominanta wysokoœciowa - koœció³ Œw. Grzegorza;
4) istniej¹ce obiekty kultu religijnego - kapliczki;
5) rejony lokalizacji przystanków autobusowych;
6) teren istniej¹cego cmentarza parafialnego w Ruszczy;
7) teren przeznaczony na budowê cmentarza komunalnego - wg uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Branice";
8) potok Struga Rusiecka;
9) korytarz ekologiczny - powi¹zania przyrodnicze z terenami s¹siednimi.

ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu
§8
1. Utrzymanie b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach I-III.
2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane i zagospodarowane w sposób dotychczasowy, do czasu
realizacji zagospodarowania zgodnego z planem, o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej; dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych w istniej¹cych obiektach budowlanych z wykluczeniem zmiany istniej¹cych gabarytów obiektów, z zastrze¿eniem § 39 ust. 3 pkt 2.
§9
1. Zgodnie z przepisami Ustawy, dla terenu zamkniêtego, oznaczonego na Rysunku Planu symbolem TZ (obejmuj¹cego niewielki, po³udniowy fragment dzia³ki Nr 89 obr. 19 Nowa Huta)
nie ustala siê przeznaczenia.
2. Nie okreœla siê stref ochronnych od granicy terenu zamkniêtego, o którym mowa w ust. 1; wymagania i warunki zagospodarowania terenów przyleg³ych do obszaru kolejowego
reguluj¹ przepisy odrêbne.
3. W sytuacji zniesienia statusu terenu zamkniêtego dla
terenu TZ - obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla Terenu Komunikacji KD/D.
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§ 10
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
Dla zapewnienia ³adu przestrzennego, jego ochrony i kszta³towania ustala siê:
1) Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y przekraczaj¹cej 400 m2 oraz obiektów handlu hurtowego o powierzchni zabudowy wiêkszej ni¿ 1000 m2;
2) Zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych;
3) Urz¹dzenia reklamowe inne ni¿ wielkogabarytowe, nale¿y
lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa miejscowego w Gminie Miejskiej Kraków;
4) Wysokoœæ masztów (anten) radiowych, telewizyjnych i telefonii komórkowej nie mo¿e przekraczaæ:
a) 4 m ponad ustalon¹ planem wysokoœæ zabudowy dla zabudowy projektowanej,
b) 4 m na istniej¹cych budynkach;
5) Zakaz lokalizacji masztów telefonii komórkowej na budynkach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹;
6) Zakaz lokalizacji masztów, o których mowa w pkt 4 jako
wolnostoj¹cych, za wyj¹tkiem terenu U.4;
7) Dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicach dzia³ek
w celu umo¿liwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej
bliŸniaczej lub zwartej zabudowy us³ugowej, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;
8) Dopuszcza siê lokalizacjê tablic informacyjnych na œcianach budynków i ogrodzeniach posesji zwi¹zanych z funkcj¹
poszczególnych obiektów budowlanych;
9) Zakaz budowy ogrodzeñ o wysokoœci powy¿ej 2,20 m oraz
ogrodzeñ pe³nych;
10) Dla terenów oznaczonych symbolami Uks, U.1-U.5, MW,
ZP.1-ZP.4 obowi¹zuje nakaz opracowania projektu zieleni
skomponowanej pod wzglêdem estetycznym i plastycznym dla zagospodarowania terenu jako czêœci sk³adowej
projektu budowlanego, z uwzglêdnieniem obiektów ma³ej
architektury i oœwietlenia.
§ 11
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. W zakresie ochrony œrodowiska ustala siê:
1) Odpowiednie proporcje miêdzy zabudowan¹ a niezabudowan¹ czêœci¹ terenu - wg parametrów i wskaŸników
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
okreœlonych dla poszczególnych terenów;
2) Obowi¹zek równoczesnego lub wyprzedzaj¹cego wyposa¿enia terenów w sieci, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w ramach realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego;
3) Ze wzglêdu na brak zasiêgu miejskiej sieci ciep³owniczej
wprowadza siê obowi¹zek stosowania dla pokrycia potrzeb cieplnych obiektów i innych potrzeb technologicznych, energii elektrycznej oraz paliw "ekologicznie czystych" (np. gaz, lekki olej opa³owy) z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych minimalne wskaŸniki emisyjne
gazów i py³ów do powietrza lub alternatywnych Ÿróde³
energii (energia s³oneczna, geotermalna);
4) Obowi¹zek odpowiedniej - do stanu faktycznego i prawnego - ochrony ujêcia wód podziemnych (studnia wiercona S-1) w strefach ochrony - poœredniej i bezpoœred-
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nich, ustanowionych decyzj¹ Wojewody Krakowskiego
z dnia 27.04.1998 r. znak: OS.III.6210-1-9/98, która wprowadza nastêpuj¹ce zakazy, nakazy i ograniczenia:
a) w strefie ochrony ujêcia, w terenie ochrony bezpoœredniej:
- zabrania siê u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêcia wody,
- zapewnione bêdzie odprowadzenie wód opadowych
w taki sposób, aby nie mog³y one przedostaæ siê do
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru wody,
- teren zostanie ogrodzony, oznakowany tablicami informacyjnymi o ujêciu wody i zakazie wstêpu osób
nieupowa¿nionych na teren ochrony bezpoœredniej,
- ogrodzenia, obudowy studni oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce
do poboru wody podziemnej bêd¹ utrzymywane
w odpowiednim stanie technicznym,
b) w strefie ochrony ujêcia, w strefie ochrony poœredniej
zabrania siê:
- wprowadzania do wód powierzchniowych i do ziemi
œcieków nieoczyszczonych,
- przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych,
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich transportu,
- lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem,
- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemys³owych,
- gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach
cieków,
- stosowania œrodków ochrony roœlin innych ni¿ dopuszczone do stosowania i wymienione w wykazie
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej,
- lokalizowania ferm chowu zwierz¹t,
- lokalizowania nowych ujêæ wody, z wyj¹tkiem ujêæ
dla potrzeb HTS;
5) Zakazy, nakazy i ograniczenia zawarte w Decyzji okreœlonej w pkt 4 mog¹ ulec zmianie lub aktualizacji w ramach nowych rozstrzygniêæ w tym przedmiocie - podjêtych na podstawie przepisów odrêbnych; w takim przypadku nale¿y stosowaæ je odpowiednio;
6) W zakresie ochrony przed ha³asem Tereny Zabudowy
Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN), Tereny Zabudowy
Mieszkaniowej Wielorodzinnej (MW) i Tereny Zabudowy
Mieszkaniowej Jednorodzinnej z Us³ugami (MN/U.1
i MN/U.2) - okreœla siê jako tereny przeznaczone na cele
mieszkaniowo-us³ugowe. W przypadku realizacji w terenach U1-U5 zabudowy zwi¹zanej z funkcjami podlegaj¹cymi ochronie akustycznej, tereny te obejmuje siê
ochron¹ stosownie do zrealizowanej funkcji. Dla pozosta³ych terenów nie okreœla siê w planie, zgodnie z przepisami odrêbnymi, dopuszczalnego poziomu ha³asu
w œrodowisku;
7) Ochrona terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ i mieszkaniow¹ z us³ugami oraz ochrona terenów, w których dopuszcza siê utrzymanie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej, mo¿e wymagaæ zastosowania
ekranów akustycznych, które nale¿y traktowaæ jako elementy inwestycji drogowych;
8) Zasady gospodarowania odpadami:
a) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów nie-
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bezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa
miejscowego w Gminie Miejskiej Kraków,
b) dopuszcza siê mo¿liwoœæ bie¿¹cego gromadzenia mas
ziemnych lub skalnych, na terenach przeznaczonych
do zainwestowania, zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji
okreœlonych w przeznaczeniach podstawowych i dopuszczalnych dla poszczególnych terenów; miejsce,
sposób oraz zabezpieczenie ich gromadzenia nale¿y
ustalaæ w decyzjach administracyjnych z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;
9) Zasadê budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w przepisach odrêbnych z uwzglêdnieniem ochrony przed oddzia³ywaniem (promieniowaniem) pól elektromagnetycznych;
10) Obowi¹zek utrzymania istniej¹cych sieci rowów i cieków
powierzchniowych z dopuszczeniem okreœlonym w pkt 11,
z jednoczesnym zapewnieniem pasów ochronnych wzd³u¿
odcinków otwartych o szerokoœci po obu stronach
min. 1,5 m od linii brzegowej, wy³¹czonych z zabudowy
i zainwestowania, w tym tak¿e z wykluczeniem ogrodzeñ;
11) Dopuszcza siê regulacjê koryt cieków powierzchniowych,
na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych;
12) Obowi¹zek utrzymania pasów ochronnych wzd³u¿ powierzchniowych wód publicznych w oparciu o przepisy
odrêbne;
13) Na podstawie przepisów odrêbnych na Rysunku Planu
okreœlone zosta³y strefy sanitarne Terenów cmentarza ZC.1 i ZC.2, o zasiêgu 50 m i 150 m, w których obowi¹zuj¹ odpowiednio nastêpuj¹ce ograniczenia:
a) w odleg³oœci do 150 m (strefa sanitarna 150 m) - zakaz
lokalizacji: budynków mieszkalnych, zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci, zak³adów ¿ywienia zbiorowego b¹dŸ zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci oraz studzien i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych - nie posiadaj¹cych pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej,
b) odleg³oœæ, o której mowa w lit. a mo¿e zostaæ zmniejszona do 50 m (strefa sanitarna 50 m) pod warunkiem,
¿e teren w granicach od 50 m do 150 m odleg³oœci od
cmentarza posiada sieæ wodoci¹gow¹ i wszystkie budynki korzystaj¹ce z wody s¹ do tej sieci pod³¹czone.
2. W zakresie ochrony wartoœci przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni ustala siê:
1) Nakaz ochrony istniej¹cych wartoœci przyrodniczych i krajobrazowych, a w terenach przeznaczonych pod zabudowê - z uwzglêdnieniem wskaŸników powierzchni czynnej
biologicznie;
2) Nakaz zachowania i utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i
zakrzewieñ, a na terenach przeznaczonych do zainwestowania wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej. Dopuszcza siê usuwanie drzew w uzasadnionych przypadkach zgodnie z przepisami odrêbnymi;
3) Nakaz zagospodarowania niezainwestowanych powierzchni w terenach inwestycji jako tereny zieleni urz¹dzonej
(skwery, zieleñce) w tym z obiektami ma³ej architektury dotyczy wyznaczonych terenów U.1-U.5, Uks, MW.
3. Okreœla siê obszar o z³o¿onych warunkach gruntowych wyznaczony na Rysunku Planu, w którym realizacja przeznaczeñ wymaga sporz¹dzenia stosownej dokumentacji w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych, dostosowanej na podstawie przepisów odrêbnych do kategorii geotechnicznej i stopnia z³o¿onoœci warunków gruntowych.
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§ 12

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków
archeologicznych okreœla siê elementy chronione prawem,
zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych:
1) obiekt objêty ochron¹ prawn¹, oznaczony symbolem
"Rej." - wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków - koœció³
Œw. Grzegorza (Ruszcza - dz. Nowa Huta) - Nr rejestru
zabytków A-75 z dnia 09.05.1974 r., przy ul. Jeziorko;
2) istniej¹ce obiekty ujête w ewidencji zabytków, oznaczone
symbolem "Ew." i odpowiednim numerem:
a) plebania przy ul. Jeziorko 40 (numer 1),
b) dwór przy ul. Rusieckiej 13 (numer 2),
c) dom przy ul. Jeziorko 13 (numer 3),
d) dom przy ul. Jeziorko 19 (numer 4),
e) dom przy ul. Jeziorko 37 (numer 5),
f) dom przy ul. Rusiecka 8 (numer 6),
g) dom przy ul. Wiatracznej 1 - róg ul. Rusieckiej i Wiatracznej (numer 7),
h) kapliczka przydro¿na przy ul. Igo³omskiej (numer 8);
3) granicê archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej
I i II, wyznaczon¹ na Rysunku Planu; przedmiotem ochrony
s¹ znajduj¹ce siê w strefie nieruchome zabytki archeologiczne, które nale¿y uwzglêdniæ przy zabudowie i zagospodarowaniu terenów le¿¹cych w tej strefie; na obszarze strefy, podczas prowadzenia prac ziemnych mo¿e zostaæ na³o¿ony obowi¹zek ustanowienia nadzoru archeologicznego wg przepisów odrêbnych dotycz¹cych ochrony zabytków;
4) stanowiska archeologiczne:
a) Nr 8 (œlady osadnictwa z epoki neolitu, od³upki i wióry
krzemienne, t³uczek krzemienny i skorupy; osada z wczesnego œredniowiecza, ceramika, 6 jam) wg rejestru stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie,
b) Nr 134 (œredniowieczny koœció³) i Nr 133 (cmentarzysko z epoki neolitu, kultura wczesnobadeñska, fragmenty naczyñ) - wg rejestru stanowisk archeologicznych
Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu
Miasta Krakowa.
2. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie obiektu (Rej.),
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i w obrêbie obiektów (Ew.),
o których mowa w ust. 1 pkt 2, wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi
siê do obiektów objêtych ochron¹ i opiek¹ konserwatorsk¹.
3. W odniesieniu do oznaczonych na Rysunku Planu innych
obiektów dziedzictwa kulturowego - kapliczek, nie wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków ustala siê:
1) obowi¹zek utrzymania i konserwacji obiektów, z zachowaniem ich charakteru i formy;
2) zakaz dzia³añ powoduj¹cych obni¿enie wartoœci historycznych i estetycznych tych obiektów;
3) dopuszcza siê przeniesienie w/w obiektów kultury w przypadku nieuniknionej kolizji wynikaj¹cej z realizacji infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, w uzgodnieniu
z w³aœciwymi s³u¿bami konserwatorskimi.
§ 13
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych
1. Okreœla siê jako przestrzenie publiczne, o których mowa w § 6
ust. 1 pkt 13:
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1) drogi publiczne: istniej¹ce i projektowane;
2) ogólnie dostêpne zielone wnêtrza urbanistyczne wydzielone kompozycyjnie w terenach przeznaczonych do zainwestowania;
3) zieleñ urz¹dzona jako park dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, stanowi¹ce element struktury osiedla o charakterze podmiejskim, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb mieszkañców, poprawie jakoœci ich ¿ycia i sprzyjaj¹ce nawi¹zaniu kontaktów spo³ecznych;
4) zieleñ izoluj¹ca ogólnodostêpna;
5) place, dziedziñce, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej.
2. Ustala siê zasady kszta³towania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) pierzeje ulic ograniczaj¹cych przestrzeñ publiczn¹ wymagaj¹ ukszta³towania w wyznaczonych nieprzekraczalnych
liniach zabudowy;
2) wzd³u¿ dróg publicznych, w ramach wyznaczonych linii
rozgraniczaj¹cych, nale¿y wprowadziæ pasma zieleni urz¹dzonej wg projektów opracowywanych w sposób kompleksowy;
3) oœwietlenie ulic, placów i terenów rekreacji, sportu i us³ug
publicznych, nale¿y wykonaæ wed³ug ca³oœciowego projektu dla terenu inwestycji, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 6.
§ 14
Ustalenia w zakresie parametrów, wskaŸników
i zasad kszta³towania zabudowy
1. W odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji, odrêbnie
dla poszczególnych terenów wyznaczonych planem, w Rozdziale III okreœla siê wskaŸniki:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie, obowi¹zuj¹cy
jako minimalny;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy obowi¹zuj¹cy jako maksymalny.
2. Wysokoœæ projektowanej zabudowy zosta³a okreœlona odrêbnie dla poszczególnych terenów wyznaczanych planem,
w Rozdziale III.
3. Dla wyznaczonych terenów oznaczonych na Rysunku Planu
jako: U.1, U.2, MN/U.1, MN/U.2, MN, MW ustala siê:
1) zasadê stosowania dachów dwu lub wielospadowych,
o symetrycznym nachyleniu po³aci dachowych - k¹t nachylenia 40o-45o z doœwietleniem poprzez lukarny lub okna
po³aciowe;
2) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie lub poziomie;
3) w budynkach gospodarczych dopuszcza siê stosowanie
dachów jednospadowych;
4) dopuszczenie zastosowania dachów p³askich zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale III dla poszczególnych terenów;
5) kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych:
a) tynki w jasnych tonacjach,
b) ok³adziny z kamienia, ceg³y lub drewna - w kolorach
naturalnych,
c) pokrycie dachów - materia³y z drobnych elementów
lub ich imitacja w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym;
6) zakaz stosowania elementów wykoñczeniowych takich
jak: siding, blacha falista lub trapezowa.
4. W celu w³aœciwego zagospodarowania terenów i kszta³towania zabudowy ustala siê linie zabudowy, oznaczone na
Rysunku Planu:
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1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy - oznaczaj¹c¹ liniê, poza
któr¹ nie mo¿na sytuowaæ nowych i rozbudowywanych
budynków w wyznaczonym terenie; linia ta dotyczy równie¿ elementów i czêœci budynków, takich jak: nadwieszenia kondygnacji ponad parterem, tarasów, schodów zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 3 stopnie, wykuszy, werand; linia ta
nie dotyczy elementów o wysiêgu nie przekraczaj¹cym
0,9 m. Wzd³u¿ ul. Igo³omskiej oraz w terenie MN/U.2 (w s¹siedztwie istniej¹cego cmentarza oznaczonego symbolem
ZC.1) i w terenie MN (przy ul. Jeziorko) linia ta dotyczy
zabudowy us³ugowej;
2) nieprzekraczaln¹, szczególn¹ liniê zabudowy - oznaczaj¹c¹ liniê, poza któr¹ nie mo¿na sytuowaæ nowych i rozbudowywanych budynków mieszkalnych wzd³u¿ ul. Igo³omskiej (linia nie dotyczy czêœci i elementów budynków
okreœlonych w pkt 1 oraz wzd³u¿ terenów istniej¹cego
cmentarza (ZC.1) i projektowanego cmentarza.
§ 15
Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci
1. Nie okreœla siê obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia
scaleñ i podzia³u nieruchomoœci; w przypadku ich podjêcia
z inicjatywy w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci - na warunkach okreœlonych w przepisach odrêbnych - nale¿y odpowiednio uwzglêdniæ szczegó³owe warunki zagospodarowania okreœlone w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów.
2. DlaTerenów Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN)
ustala siê minimalne wielkoœci dzia³ek okreœlone w Rozdziale III, dotycz¹cym przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania. Wielkoœci te oraz pozosta³e parametry, powinny byæ dostosowane do charakteru przeznaczenia terenu z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych. Dla pozosta³ych
terenów, z uwagi na charakter ich przeznaczeñ, nie ustala
siê wielkoœci dzia³ek uzyskiwanych w wyniku ³¹czenia i podzia³u nieruchomoœci.
3. W przypadku podzia³u - w celu ustalenia innego ni¿ istniej¹cy uk³ad dzia³ek - podzia³ ten musi spe³niaæ wymagania przepisów odrêbnych oraz uwzglêdniaæ zasady okreœlone w § 16
ust. 1 pkt 5.
§ 16
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy uk³adu
komunikacyjnego
1. Okreœla siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej
obszaru objêtego planem:
1) Uk³ad podstawowy dróg publicznych obejmuje:
a) drogê g³ówn¹ (KD/G) - ul. Igo³omsk¹,
b) drogi zbiorcze (KD/Z) - po³udniowa czêœæ ul. Jeziorko
i jej kontynuacja now¹ tras¹ w kierunku pó³nocnym,
po³¹czona z nimi nowa trasa o przebiegu równole¿nikowym do ul. Pysocice oraz nowa trasa planowana
przy po³udniowej granicy terenów kolejowych, z której w obszarze planu znajduje siê jeden fragment;
2) Obs³uga komunikacyjna poprzez uk³ad opisany w pkt 1
okreœla docelowy stan, wymagany przy zagospodarowaniu zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenów
poprzez:
a) rozbudowê drogi KD/G (ul. Igo³omska),
b) rozbudowê odcinka ul. Jeziorko i budowê pozosta³ych
dróg KD/Z,
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c) budowê po³¹czeñ drogi KD/G i KD/Z (ul. Jeziorko)
z ul. N. Wiatra - w formie skrzy¿owania;
3) Uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy obejmuje:
a) drogi lokalne, publiczne (KD/L) - ulicê N. Wiatra (po³udniow¹ i œrodkow¹ czêœæ) oraz ulicê Jeziorko i ulicê
Za Gór¹,
b) drogi dojazdowe, publiczne (KD/D) uzupe³niaj¹ce sieæ
komunikacyjnej obs³ugi terenów: w czêœci zachodniej
obszaru planu - ul. Rusiecka i ul. Jeziorko, a w czêœci
wschodniej - nowe drogi, udostêpniaj¹ce tereny przeznaczone pod zabudowê,
c) drogi wewnêtrzne (KDW), nowe drogi do obs³ugi dzia³ek we wschodniej czêœci obszaru planu;
d) tereny komunikacji publicznej jako wydzielone ci¹gi
pieszo-jezdne (KD/X) -istniej¹ca droga w osiedlu - boczna od ul. Rusieckiej;
4) Drogi powinny mieæ zapewnione wymagane parametry techniczne i dostêpnoœæ - zgodnie z przepisami odrêbnymi;
5) Niewyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, niezbêdne dla poszczególnych inwestycji, dojazdy z dostêpem do dróg publicznych nale¿y wytyczaæ w sposób
uwzglêdniaj¹cy obs³ugê terenów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu i przepisami
odrêbnymi oraz z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego; jeœli zachodzi potrzeba wytyczenia dojazdu przez tereny ró¿nych w³aœcicieli, uregulowania w tym zakresie mog¹ byæ
podejmowane na podstawie umów cywilno-prawnych
pomiêdzy nimi lub wykonane w innym trybie;
6) Dopuszcza siê lokalizacjê niewyznaczonych na Rysunku
Planu urz¹dzonych dróg pieszych, tras rowerowych, tras
biegowych; przebieg tras rowerowych nale¿y oprzeæ o
planowany system rowerowy ogólnomiejski, z wykorzystaniem terenów drogowych i szlaków w terenach
zieleni;
7) Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu
tras rowerowych;
8) Przygotowanie inwestycji i remonty, które obejmowa³yby lub mia³y wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej,
wymaga uwzglêdnienia procedur obowi¹zuj¹cych w tym
zakresie w Gminie Miejskiej Kraków;
9) Wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów
budowlanych powinny byæ okreœlone w projektach i
uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi;
10) Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ towarzysz¹c¹ zieleñ i urz¹dzenia ograniczaj¹ce lub eliminuj¹ce wp³yw zanieczyszczeñ komunikacyjnych na tereny s¹siednie;
11) Przebudowê uk³adu drogowego nale¿y dokonaæ z zachowaniem ci¹g³oœci dojazdów do nieruchomoœci, z
uwzglêdnieniem § 8 ust. 2;
12) 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 komunikacyj-
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nych, ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego oraz w innych terenach
stanowi¹cych przestrzenie publiczne.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej obszaru:
1) Dla poszczególnych przeznaczeñ terenu nale¿y zapewniæ
proporcjonaln¹ liczbê miejsc parkingowych dla samochodów osobowych - minimum:
a) dla obiektów sakralnych - w iloœci 40 miejsc na 1000 m2
powierzchni u¿ytkowej,
b) dla obiektów us³ug lokalizowanych w U.1 i U.5 - w iloœci 25 miejsc na 100 zatrudnionych i 15 miejsc na
1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) dla obiektów us³ug lokalizowanych w U.2-U.4, MN/U.1
i MN/U.2, MN, MW - w iloœci 20 miejsc na 100 zatrudnionych i 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w iloœci
1 miejsce na 1 mieszkanie lub 2 miejsca na dom; w zabudowie z us³ugami - dodatkowo 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - w iloœci 0,5 miejsca na 1 mieszkanie,
f) dla terenów cmentarza - w iloœci 2 miejsca na 1000 m2
powierzchni cmentarza;
2) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych nale¿y
bilansowaæ w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego,
w wyznaczonych planem terenach, wg wskaŸników przewidzianych dla danego terenu, z zastrze¿eniem zapisu § 26
ust. 4, § 31 ust. 3 pkt 6 oraz § 40 ust. 5;
3) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych mog¹
byæ projektowane tak¿e w obrêbie terenów dróg publicznych - jako pasy i zatoki postojowe, zgodnie z przepisami
odrêbnymi, lub na wydzielonych terenach, dla których
dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi;
4) Miejsca postojowe dla pojazdów transportu towarowego
powinny byæ lokalizowane w granicach terenów inwestycji, których funkcjonowanie wymaga takiego transportu,
lub na wydzielonych terenach, dla których dopuszczona
jest lokalizacja parkingów.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹
zbiorow¹:
1) Podstawowym œrodkiem obs³ugi s¹ linie autobusowe
miejskie i ponadlokalne;
2) Do obs³ugi komunikacj¹ autobusow¹ powinny byæ dostosowane ulice klasy lokalnej i wy¿szych klas;
3) Docelowo przewiduje siê równie¿ obs³ugê obszaru transportem kolejowym z wykorzystaniem istniej¹cego uk³adu kolejowego i infrastruktury, w tym - przystanku Kraków-Nowa Huta (po³o¿onego poza obszarem planu).
§ 17
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej
1. Ustala siê podstawowe zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
1) Utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej zlokalizowanych
w obszarze objêtym planem, w tym obs³uguj¹cych obszar nie objêty planem, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy i przebudowy;
2) Tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wyposa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne - wyprzedzaj¹co lub
równoczeœnie z realizacj¹ inwestycji, z uwzglêdnieniem
§ 19 pkt 4;
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3) Prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych
dróg, ulic, dojœæ pieszych i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza
siê inne trasy infrastruktury technicznej pod warunkiem,
¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
4) Uœciœlenie lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej oraz œrednice projektowanych sieci nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
5) W granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza siê
lokalizowanie niewyznaczonych na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej (stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2) sieci,
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, niezbêdnych
dla inwestycji zlokalizowanych na tym terenie, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;
6) W przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê wed³ug przepisów odrêbnych.
2. Ustalenia zawarte w ust. 1 nale¿y stosowaæ w dostosowaniu do potrzeb wynikaj¹cych z poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów.
3. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów okreœlono w zapisach dalszej czêœci uchwa³y oraz na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik
Nr 2 do uchwa³y.
§ 18
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) Obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, w zasiêgu strefy zaopatrzenia w wodê pracuj¹cej w oparciu o zbiornik Krzes³awice
Dolne, o rzêdnej linii ciœnieñ 256,00 m n.p.m.;
2) Utrzymuje siê lokalizacjê studni g³êbinowej S-1 wchodz¹cej
w sk³ad ujêcia wody podziemnej "Pasa D" huty stali, wraz
z ruroci¹giem wody surowej;
3) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej sieci magistralnej φ 300
w ul. Igo³omskiej, na odcinku od zachodniej granicy planu do
ul. N. Wiatra;
4) Uk³ad sieci wodoci¹gowej rozbiorczej tworz¹ wodoci¹gi:
a) φ 200 mm w ul. N. Wiatra i ul. Pysocice,
b) φ 200 mm w ul. Igo³omskiej, na odcinku od ul. N. Wiatra
w kierunku Gminy Igo³omia (w kierunku na Sandomierz),
c) φ 150 w ul. Jeziorko,
d) φ 100 mm w ul. Rusieckiej,
e) φ 100 mm w ul. Wiatracznej;
5) Zapewnia siê mo¿liwoœæ rozbudowy i przebudowy funkcjonuj¹cego obecnie systemu zaopatrzenia w wodê dla pokrycia potrzeb bytowych, u¿ytkowych i przeciwpo¿arowych
w wielkoœciach okreœlonych przepisami odrêbnymi;
6) Dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w obszarze planu
planuje siê, w oparciu o ruroci¹gi, o których mowa w pkt 4,
realizacjê sieci rozbiorczej zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do poszczególnych terenów przeznaczonych
pod zabudowê, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1 pkt 4;
7) Wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci
wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, okreœla siê techniczne strefy ochrony:
a) dla magistrali wodoci¹gowej ? 300 mm, pas o szerokoœci:
- po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
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- po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ,
b) dla sieci wodoci¹gowych rozbiorczych do ? 300 mm, pas
terenu o szerokoœci:
- po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
- po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
8) Obiekty liniowe i urz¹dzenia sieci wodoci¹gowej nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem okreœlonych w pkt 7 odleg³oœci od
elementów zagospodarowania.
§ 19
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy i
budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) Przewiduje siê docelowe skanalizowanie obszaru objêtego
planem w systemie rozdzielczym, w uk³adzie centralnym
kanalizacji Krakowa z oczyszczalni¹ œcieków "Kujawy". Przewiduje siê odprowadzenie œcieków sanitarnych w uk³adzie
grawitacyjno-pompowym z przerzutem œcieków ruroci¹giem t³ocznym tranzytowym w oparciu o pompownie strategiczne;
2) G³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych bêdzie planowany kolektor sanitarny "RWP" (Ruszcza - Wyci¹¿e - Przylasek Wyci¹ski), przebiegaj¹cy w ulicach Jeziorko - Wyci¹ska
do pompowni strategicznej "PP", wraz z kolektorem bocznym w ul. N. Wiatra;
3) Dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w obszarze planu
planuje siê, w oparciu o kolektor, o którym mowa w pkt 2,
realizacjê sieci kanalizacyjnej zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ odprowadzenia œcieków z poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowê, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1 pkt 4;
4) W terenach przewidzianych do skanalizowania, w których
brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê zastosowanie, na koszt inwestorów, tymczasowych rozwi¹zañ
technicznych o zasiêgu lokalnym, w postaci szczelnych zbiorników wybieralnych, które funkcjonowaæ bêd¹ do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji;
5) Wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci
kanalizacyjnej okreœla siê techniczne strefy ochrony:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) pas terenu o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów
ma³ej architektury i zadrzewieñ;
6) Kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem okreœlonych w pkt 5 odleg³oœci od elementów zagospodarowania.
§ 20
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych:
1) System odwodnienia obszaru tworz¹:
a) ciek "D" (potok Struga Rusiecka),
b) ciek "C" poprzez rów Pysocice;
2) Na terenach zurbanizowanych zaplanowano budowê kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do cieku oznaczonego "D", a z pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru do cieku
oznaczonego "C";
3) Dla powierzchni szczelnej terenów drogi g³ównej KD/G, a tak¿e utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha
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obowi¹zuje realizacja kanalizacji opadowej wraz z urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrêbnymi;
4) W pasach drogowych rezerwuje siê miejsce dla kana³u deszczowego, odprowadzaj¹cego wody opadowe z pasa drogowego i z przynale¿nej zlewni;
5) Dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich
do gruntu przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod warunkiem nienaruszania stosunków wodnych terenu lub uzyskania w tym zakresie wymaganych przepisami odrêbnymi
rozstrzygniêæ administracyjnych;
6) Wzd³u¿ liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej okreœla siê
techniczne strefy ochrony:
a) pas terenu o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych
krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) pas terenu o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów
ma³ej architektury i zadrzewieñ;
7) Kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y lokalizowaæ z zachowaniem okreœlonych w pkt 6 odleg³oœci od elementów zagospodarowania.
§ 21
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:
1) •ród³em zaopatrzenia w gaz ziemny do celów komunalnobytowych pozostaje sieæ gazowa œredniego ciœnienia, któr¹
tworz¹ gazoci¹gi:
a) φ 90/75 PE mm wzd³u¿ ul. N. Wiatra,
b) φ 75 PE mm wzd³u¿ ul. Pysocice do osiedla Koœcielniki,
c) φ 40 PE mm wzd³u¿ ul. Igo³omskiej,
d) φ 40/32 mm wzd³u¿ ul. Jeziorko i ul. Wiatracznej;
2) Dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w obszarze planu
planuje siê, w oparciu o gazoci¹gi, o których mowa w pkt 1,
realizacjê sieci rozbiorczej zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ doprowadzenia gazu do poszczególnych terenów przeznaczonych
pod zabudowê, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1 pkt 4;
3) Dla inwestycji, których zapotrzebowanie gazu jest wy¿sze
od 60 Nm3/h, planuje siê budowê stacji redukcyjno-pomiarowych, które zlokalizowane bêd¹ na terenach tych inwestycji w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, z zachowaniem przepisów odrêbnych;
4) Dla istniej¹cych gazoci¹gów, przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg zachowuje siê odleg³oœci podstawowe zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
5) Dla planowanych gazoci¹gów obowi¹zuj¹ ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, w tym dotycz¹ce stref kontrolowanych i stref zagro¿enia wybuchem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
§ 22
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów ciep³owniczych:
1) Obszar objêty planem znajduje siê poza zasiêgiem miejskiego systemu ciep³owniczego Miasta Krakowa. Obiekty ogrzewane s¹ poprzez indywidualne Ÿród³a ciep³a opalane gazem, paliwem sta³ym lub olejem opa³owym;
2) Zaopatrzenie w ciep³o planuje siê ze Ÿróde³ indywidualnych
i lokalnych systemów ciep³owniczych, z zastrze¿eniem § 11
ust. 1 pkt 3.
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Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) Obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹
w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia
poprzez stacje transformatorowe SN/nn;
2) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie w oparciu o istniej¹ce i przewidywane stacje transformatorowe;
3) Planuje siê rozbudowê sieci œredniego napiêcia; 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) Wskazuje siê jako zasadê budowê projektowanych stacji
transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji napowietrznych lub wnêkowych;
5) Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy
sieci niskiego napiêcia, z zastrze¿eniem § 17 ust. 1 pkt 4;
6) Zakaz zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
okreœlonego w przepisach odrêbnych;
7) Ustala siê techniczne strefy wzd³u¿ liniowych obiektów elektroenergetycznych:
a) dla linii napowietrznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu
linii, ³¹cznie 16 m, licz¹c po 8 m od osi linii,
b) dla linii kablowych SN i nn 0,5 m licz¹c od skrajnego przewodu;
8) W strefach, o których mowa w pkt 7 obowi¹zuj¹ ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
§ 24
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych; g³ówne ci¹gi telekomunikacyjne stanowi kanalizacja teletechniczna i kabel doziemny wzd³u¿ ul. N. Wiatra;
2) Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji planuje
siê w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹
oraz poprzez rozbudowê jak równie¿ budowê nowych urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych;
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, pod warunkiem nie naruszania pozosta³ych ustaleñ planu;
4) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych sieci przewodowej.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 25
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale III obejmuj¹ dla poszczególnych terenów wyznaczonych w planie:
1) przeznaczenie podstawowe terenu;
2) przeznaczenie dopuszczalne terenu;
3) funkcje dopuszczalne w obiektach realizowanych w ramach przeznaczenia podstawowego;
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4) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
5) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji oraz odpowiednio wskaŸniki i parametry:
a) udzia³ powierzchni zainwestowanej,
b) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie,
c) wskaŸnik powierzchni zabudowy,
d) wysokoœæ zabudowy,
e) geometria dachu.
2. Tereny, o ustalonym w planie przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, okreœlone na Rysunku Planu liniami
rozgraniczaj¹cymi i symbolem identyfikacyjnym, przeznacza siê cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym, a przy spe³nieniu warunków okreœlonych planem
i przepisami odrêbnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, jest spe³nienie
warunków zapisanych w Rozdziale I-II.
4. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach
okreœlaj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy, o których mowa
w § 14 ust. 4; w przypadku nie wyznaczenia linii zabudowy
na Rysunku Planu, jej usytuowanie podlega przepisom odrêbnym, z uwzglêdnieniem § 7 ust. 1 pkt 2.
5. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenów, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy powinny zostaæ zagospodarowane jako zieleñ urz¹dzona, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomoœci oraz urz¹dzeñ budowlanych, o których
mowa w przepisach odrêbnych - zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu.
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2) obiekty us³ugowe z zakresu:
a) oœwiaty i wychowania (¿³obki, przedszkola, szko³y) wraz
z obiektami towarzysz¹cymi,
b) kultury (oœrodki kultury, kluby, biblioteki, czytelnie),
c) ochrony zdrowia;
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych, dojœæ oraz podjazdów do budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów, obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi;
5) parkingu dla obiektu koœcio³a po³o¿onego w terenie Uks.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 30 % powierzchni terenu inwestycji;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40 %;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
4) wysokoœæ zabudowy - max. 13 m do kalenicy;
5) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów w granicach dzia³ki lub terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2;
6) mo¿liwoœæ przeprowadzenia robót budowlanych w istniej¹cych obiektach ujêtych w ewidencji zabytków (Ew.)
z zastrze¿eniem § 12 ust. 2.
§ 28

§ 26
1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Us³ugowej - Sakralnej oznaczony symbolem Uks z podstawowym przeznaczeniem terenu pod koœció³.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na Rysunku Planu dojœæ oraz podjazdów do obiektu koœcio³a;
3) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego
zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) nakaz utrzymania dotychczasowej powierzchni zabudowy;
2) nakaz ochrony gabarytu i elewacji koœcio³a z zastrze¿eniem pkt 4;
3) nakaz utrzymania dotychczasowej powierzchni zieleni min. 50 %, z zastrze¿eniem § 11 ust. 2 pkt 2 i 3;
4) mo¿liwoœæ przeprowadzenia robót budowlanych w istniej¹cym koœciele z zastrze¿eniem § 12 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2;
5) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 30 % powierzchni terenu.
4. Z uwagi na wielkoœæ terenu dla zapewnienia odpowiedniej
iloœci miejsc postojowych ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji parkingu dla obiektu koœcio³a na terenie oznaczonym symbolem U.1.
§ 27
1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Us³ugowej oznaczony symbolem U.1 z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) obiekty zwi¹zane z us³ugami sakralnymi (plebania, domy
zakonne, seminaria, itd.);

1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Us³ugowej oznaczone symbolem U.2 z podstawowym przeznaczeniem terenu na obiekty us³ug z zakresu:
1) handlu detalicznego,
2) us³ug zwi¹zanych z funkcjonowaniem cmentarza;
3) rzemios³a z zakresu kamieniarstwa z zapleczem magazynowym - zwi¹zanych z obs³ug¹ cmentarza.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych, dojœæ oraz podjazdów do budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 20 % powierzchni terenu inwestycji;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 50 %;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
4) wysokoœæ zabudowy - max. 9,5 m do kalenicy;
5) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki lub
terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 16 ust. 2.
§ 29
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Us³ugowej oznaczone symbolem U.3 z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
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1) obiekty us³ug z zakresu:
a) handlu detalicznego,
b) gastronomii,
c) ochrony zdrowia,
d) biur i administracji,
e) ³¹cznoœci,
f) obiekty bezpieczeñstwa publicznego (stra¿, policja);
2) plac wielofunkcyjny, z mo¿liwoœci¹ lokalizacji sezonowych
ogródków kawiarnianych, z wyj¹tkiem terenów U.3 zlokalizowanych pomiêdzy ul. Jeziorko i ul. N. Wiatra.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych, dojœæ oraz podjazdów do budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów, obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 20 % powierzchni terenu inwestycji;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40 %;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
4) wysokoœæ zabudowy - max. 9,5 m;
5) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki lub
terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 16 ust. 2.
§ 30
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Us³ugowej oznaczone symbolem U.4 z podstawowym przeznaczeniem terenu na obiekty us³ug z zakresu:
1) handlu detalicznego;
2) obiekty handlu hurtowego wraz z obiektami magazynowymi;
3) biur i administracji;
4) rzemios³a nie wymagaj¹cego przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko;
5) produkcji w zakresie nie wymagaj¹cym przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko, wraz z niezbêdnym zapleczem magazynowym.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych, dojœæ oraz podjazdów do budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów, obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 30 % powierzchni terenu inwestycji;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40 %;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
4) wysokoœæ zabudowy - max. 9,5 m;
5) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy z dachem p³askim
o wys. max. 6 m;
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6) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki lub
terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 16 ust. 2.
§ 31
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Us³ugowej oznaczone symbolem U.5 z podstawowym przeznaczeniem terenu na obiekty us³ug z zakresu:
1) oœwiaty, wychowania (¿³obki, przedszkola, szko³y) wraz
z obiektami towarzysz¹cymi;
2) kultury i nauki (biblioteki, pracownie naukowe, galerie
sztuki, muzea);
3) ochrony zdrowia;
4) ³¹cznoœci;
5) biur i administracji;
6) obiekty bezpieczeñstwa publicznego (stra¿, policja).
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych, dojœæ oraz podjazdów do budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów, obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy,
ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 30 % powierzchni terenu inwestycji;
2) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40 %;
3) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
4) wysokoœæ zabudowy - max. 13 m;
5) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki lub
terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 16 ust. 2;
6) dla terenu U.5 zlokalizowanego przy ul. Rusieckiej ustala
siê mo¿liwoœæ bilansowania miejsc parkingowych na terenie KU/P.2.
§ 32
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej z Us³ugami oznaczone symbolem MN/U.1, MN/U.2
z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym;
2) zabudowê us³ugow¹
z zastrze¿eniem ustaleñ okreœlonych w § 11 ust. 1 pkt 13.
2. Okreœla siê nastêpuj¹cy zakres us³ug w ramach przeznaczenia podstawowego:
1) handel detaliczny;
2) gastronomia;
3) us³ugi zdrowia;
4) rzemios³o nie wymagaj¹ce przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko;
5) rzemios³o lub inne us³ugi zwi¹zane z funkcjonowaniem
cmentarza - tylko w terenie oznaczonym jako MN/U.2.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
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2) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów
pieszych i œcie¿ek rowerowych, dojœæ oraz podjazdów
do budynków;
3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów budowlanych - w tym dojazdy i zatoki postojowe.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) us³ugi, o których mowa w ust. 2 mo¿na realizowaæ jako
wolnostoj¹ce obiekty;
2) us³ugi, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 mo¿na realizowaæ
jako wbudowane w budynki mieszkalne w formie lokalu
u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej tego lokalu nie przekraczaj¹cej 30 % powierzchni ca³kowitej budynku;
3) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 nie mo¿e
przekroczyæ 25 % powierzchni terenu inwestycji;
4) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 45 %;
5) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30 %;
6) wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej z us³ugami wbudowanymi - max. 12 m do kalenicy;
7) wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej - max. 9,5 m do
kalenicy;
8) wysokoœæ zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych - max. 6 m do kalenicy;
9) wysokoœæ zabudowy us³ugowej (wolnostoj¹cej) max. 9,5 m do kalenicy;
10) ³¹czna powierzchnia zabudowy okreœlonych w ust. 2 us³ug
zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym nie mo¿e przekroczyæ 15 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
11) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki
lub terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2;
12) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y w budynkach jako kondygnacje podziemne.
§ 33
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej oznaczone symbolem MN z podstawowym przeznaczeniem terenu na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w uk³adzie wolnostoj¹cym lub bliŸniaczym.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) zabudowy zagrodowej;
2) us³ug z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, ochrony zdrowia;
3) rzemios³a w zakresie nie wymagaj¹cym sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko w formie lokalu
u¿ytkowego;
4) obiektów ma³ej architektury;
5) nie wyznaczonych na Rysunku Planu ci¹gów pieszych,
dojœæ i podjazdów do budynków;
6) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
7) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów, obiektów budowlanych - w tym dojazdy i zatoki
postojowe.
3. Przy lokalizacji zabudowy i obiektów, o których mowa
w ust. 1 i ust. 2 nale¿y uwzglêdniæ ograniczenia okreœlone
w § 11 ust. 1 pkt 13.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt. 4-6 nie
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mo¿e przekroczyæ 10 % powierzchni dzia³ki lub terenu
inwestycji;
2) us³ugi i rzemios³o, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3,
nale¿y lokalizowaæ jako wbudowane w budynki mieszkalne w formie lokalu u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej tego lokalu nie przekraczaj¹cej 30 % powierzchni
ca³kowitej budynku;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 70 %;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 20 %;
5) wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej max. 9,5 m do kalenicy;
6) dopuszcza siê budowê obiektów gospodarczych, gara¿y
jako wolnostoj¹ce;
7) wysokoœæ zabudowy gospodarczej i gara¿y wolnostoj¹cych max. 6 m do kalenicy;
8) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych i gara¿owych z dachem p³askim o wysokoœci max. 4 m;
9) dopuszcza siê budowê tarasów nad ni¿szymi czêœciami
budynków;
10) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y w budynkach jako kondygnacje podziemne;
11) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w uk³adzie szeregowym;
12) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych, w granicach dzia³ki
lub terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16 ust. 2;
13) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych dla
ka¿dego budynku mieszkalnego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 800 m2 dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w uk³adzie wolnostoj¹cym,
b) 500 m2 dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w uk³adzie bliŸniaczym dla ka¿dego z segmentów.
§ 34
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej Niskiej Intensywnoœci oznaczone symbolem MW
z podstawowym przeznaczeniem terenu na zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) us³ug z zakresu:
a) handlu detalicznego,
b) gastronomii,
c) ochrony zdrowia,
d) oœwiaty i kultury;
2) obiektów ma³ej architektury;
3) nie wyznaczonych na Rysunku Planu ci¹gów pieszych,
dojœæ i podjazdów do budynków;
4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
5) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi
terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki
postojowe i parkingi.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) mo¿liwoœæ utrzymania oraz prowadzenia robót budowlanych w istniej¹cych budynkach oraz odbudowy, rozbudowy i nadbudowy zgodnie z przeznaczeniem terenu i pozosta³ymi ustaleniami planu;
2) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug, o których mowa w ust. 2
pkt 1 jako wbudowane w budynkach mieszkalnych, pod
warunkiem, ¿e ³¹czna powierzchnia lokali u¿ytkowych nie
bêdzie przekraczaæ 20 % powierzchni budynków ogólnej;
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3) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, okreœlonym w ust. 2 pkt 1, nie mo¿e
przekroczyæ 5 % powierzchni terenu;
4) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-5 nie
mo¿e przekroczyæ 15 % powierzchni terenu inwestycji;
5) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 60 %;
6) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 25 %;
7) wysokoœæ projektowanej zabudowy - max. 13 m do kalenicy;
8) dopuszcza siê lokalizacjê budynków z dachem p³askim o wysokoœci górnej krawêdzi elewacji frontowej - max. 5 m;
9) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obiektów budowlanych w granicach dzia³ki lub
terenu inwestycji, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi
w § 16 ust. 2.
§ 35
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP.1 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ogólnodostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹ - jako park dla potrzeb rekreacji i wypoczynku.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) nie wyznaczonych na Rysunku Planu ci¹gów pieszych
i œcie¿ek rowerowych;
2) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji;
3) obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem
terenu;
4) tzw. ogródków jordanowskich wraz z urz¹dzeniami do rekreacji dzieci (huœtawki, piaskownice, karuzele, zje¿d¿alnie itp.);
5) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania, ustala siê:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
2) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 85 %;
4) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 15 % powierzchni terenu.
§ 36
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP.2 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zieleñ urz¹dzon¹ wzd³u¿ cieku wodnego.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3) nie wyznaczonych na Rysunku Planu ci¹gów pieszych.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania, ustala siê:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
2) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 95 %;
4) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e przekroczyæ 5 %
powierzchni terenu.
§ 37
1. Wyznacza siê Teren Zieleni Urz¹dzonej oznaczonej symbolem ZP.3 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zieleñ
izoluj¹c¹ ogólnodostêpn¹.
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3) nie wyznaczone na Rysunku Planu ci¹gi piesze, dojœcia
i dojazdy oraz do wyznaczonych Terenów Cmentarza
(ZC.1, ZC.2).
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania, ustala siê:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
2) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 80 %;
4) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 20 % powierzchni terenu;
5) nakaz zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ œredni¹ i wysok¹ (krzewy i drzewa), o conajmniej 50 % udziale w tym
terenie, na ca³ej jego d³ugoœci;
6) dopuszcza siê lokalizacjê zatok postojowych i infrastruktury technicznej w wielkoœci do max. 20 % powierzchni
terenu.
§ 38
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP.4 z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ogólnodostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹ dla potrzeb rekreacji i zieleñ
izoluj¹c¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
3) nie wyznaczone na Rysunku Planu ci¹gi piesze i œcie¿ki
rowerowe;
4) urz¹dzenia komunikacji;
5) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania, ustala siê:
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
2) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych;
3) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 80 %;
4) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 20 % powierzchni terenu.
§ 39
1. Wyznacza siê Tereny Rolnicze oznaczone symbolem R z wykluczeniem zabudowy z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) uprawy rolnicze;
2) uprawy ogrodnicze;
3) ³¹ki, pastwiska.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów i urz¹dzeñ bezpoœrednio zwi¹zanych z utrzymaniem istniej¹cego ujêcia wód podziemnych;
2) dojazdów zwi¹zanych z utrzymaniem i u¿ytkowaniem
istniej¹cego ujêcia wód podziemnych;
3) sieci infrastruktury technicznej;
4) dojazdów do gruntów rolnych.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) nakaz ochrony istniej¹cego ujêcia wód podziemnych
z uwzglêdnieniem zapisu § 11 ust. 1 pkt 4;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 631

— 25260 —

2) dopuszczenie utrzymania istniej¹cej zabudowy zagrodowej i ogrodniczej, z prowadzeniem w jej obiektach robót
budowlanych, z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia dotychczasowej
kubatury ka¿dego z nich maksymalnie o 20 %, pod warunkiem utrzymania dotychczasowej wysokoœci do kalenicy lub najwy¿szego punktu dachu;
3) dopuszczenie, o którym mowa w pkt 2 nie dotyczy zabudowy zlokalizowanej w strefie sanitarnej istniej¹cego i planowanego cmentarza - 50 m;
4) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych;
5) zakaz grodzenia.
§ 40
1. Wyznacza siê Teren Cmentarza, oznaczony symbolem ZC.1
z podstawowym przeznaczeniem terenu pod utrzymanie
cmentarza parafialnego w Ruszczy, obejmuj¹cego:
1) powierzchnie grzebalne;
2) elementy komunikacji wewnêtrznej;
3) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
4) obiekty sakralne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) innych niezbêdnych obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ cmentarza.
3. Utrzymuje siê istniej¹ce zagospodarowanie i realizacjê dope³nienia powierzchni¹ grzebaln¹ i kolumbariami.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:
1) mo¿liwoœæ przeprowadzania remontu i przebudowy istniej¹cych obiektów kubaturowych;
2) mo¿liwoœæ przeprowadzania remontów i przebudowy alei,
dojœæ i placów oraz urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych
z funkcj¹ cmentarza;
3) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych;
4) ³¹czna powierzchnia obiektów i urz¹dzeñ z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego okreœlonego w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 2,5 % powierzchni terenu;
5) wysokoœæ obiektów budowlanych zwi¹zanych z obs³ug¹
cmentarza - max. 6 m.
5. Dla zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla
istniej¹cego cmentarza wyznaczono teren KU/P.1.
§ 41
1. Wyznacza siê Tereny Cmentarza, oznaczone symbolem ZC.2
z podstawowym przeznaczeniem terenu na budowê cmentarza komunalnego przy istniej¹cym cmentarzu parafialnym
w Ruszczy, obejmuj¹cy:
1) powierzchnie grzebalne i kolumbaria;
2) elementy komunikacji wewnêtrznej;
3) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
4) dom pogrzebowy;
5) obiekty administracyjno-socjalne i gospodarcze zwi¹zane z obs³ug¹ cmentarza;
6) dojazdy i miejsca parkingowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) obiektów sakralnych;
2) spopielarni;
3) obiektów tymczasowych zwi¹zanych z handlem w okresie œwi¹tecznym, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 20;
4) obiektów ma³ej architektury;
5) innych niezbêdnych obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹
cmentarza.
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3. W wyznaczonym terenie ustala siê strefy podzia³u powierzchni grzebalnej:
1) strefa lokalizacji pól grzebalnych i pól urn;
2) strefa lokalizacji wy³¹cznie pól urn.
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy,
ustala siê:
1) ³¹czna powierzchnia obiektów i urz¹dzeñ z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, okreœlonego w ust. 2 nie mo¿e
przekraczaæ 15 % powierzchni terenu;
2) iloœæ kondygnacji oraz wysokoœæ zabudowy, o której mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2 - w dostosowaniu do potrzeb funkcjonalnych obiektu - max. 16 m do kalenicy; dla kaplicy dopuszcza siê wysokoœæ wie¿y - sygnaturki - max. 22 m;
3) wysokoœæ innych obiektów budowlanych zwi¹zanych z obs³ug¹ cmentarza max. 6 m (w tym m.in. dom pogrzebowy, obiekty administracyjno-socjalne i gospodarcze);
4) wysokoœæ kolumbariów - max. 2,0 m, o d³ugoœci nie
wiêkszej ni¿ 5 m;
5) dopuszcza siê powiêkszenie wysokoœci zabudowy o 15 %,
pod warunkiem, ¿e wzglêdy technologiczne okreœl¹ koniecznoœæ tego przekroczenia;
6) dachy dwu lub wielospadowe;
7) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %;
8) zakaz lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych;
9) warunek zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obs³ugi cmentarza istniej¹cego i projektowanego, zgodnie z wskaŸnikami okreœlonymi w § 16
ust. 2;
10) nale¿y uwzglêdniæ realizacjê wejœæ na teren cmentarza
od strony wschodniej - rejon ul. Jeziorko i od strony zachodniej.
5. W przygotowaniu inwestycji i realizacji zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z odrêbnej dokumentacji geotechnicznej oraz przepisów odrêbnych.
6. Ustala siê obowi¹zek sporz¹dzenia dokumentacji hydrogeologicznej okreœlaj¹cej warunki hydrogeologiczne dla terenów przewidzianych do lokalizacji pól grzebalnych.
7. Ustala siê obowi¹zek uzgadniania projektów realizacyjnych
cmentarza, na terenach objêtych stref¹ ochrony poœredniej
ujêcia wód podziemnych - z w³aœciw¹ gminn¹ jednostk¹ z zakresu ochrony œrodowiska.
§ 42
1. Wyznacza siê Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji oznaczone
symbolem KU/P.1, KU/P.2 z podstawowym przeznaczeniem
terenu na wydzielone parkingi dla samochodów osobowych
wraz z wyposa¿eniem w urz¹dzenia do obs³ugi ruchu i urz¹dzenia techniczne dróg, z wykluczeniem zabudowy, z zastrze¿eniem ust. 6 pkt 1.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê
zakaz lokalizacji parkingów wielopoziomowych.
4.Teren KU/P.1 zostaje wyznaczony dla zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obs³ugi terenu istniej¹cego cmentarza oznaczonego symbolem ZC.1.
5.Teren KU/P.2 zostaje wyznaczony dla zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc postojowych dla obs³ugi terenu U.5 w s¹siedztwie istniej¹cego koœcio³a œw. Grzegorza.
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6. Dla terenu KU/P.1 ustala siê:
1) mo¿liwoœæ lokalizacji obiektów handlowych i us³ugowych
zwi¹zanych z funkcjonowaniem cmentarza;
2) dla obiektów, o których mowa w pkt 1:
a) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 10 %;
b) wysokoœæ zabudowy - max. 6 m do kalenicy;
c) dachy dwu lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu po³aci dachowych;
d) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %;
e) mo¿liwoœæ lokalizacji nie wyznaczonych na Rysunku Planu ci¹gów pieszych, dojœæ i dojazdów s³u¿¹cych dla obs³ugi terenu i obiektów budowlanych, z dopuszczeniem
obs³ugi komunikacyjnej terenu ZC.2.
§ 43
1. Wyznacza siê Tereny Wód Powierzchniowych Œródl¹dowych
oznaczone symbolem WS z wykluczeniem zabudowy, z podstawowym przeznaczeniem terenu na ciek wodny zwany
Strug¹ Rusieck¹ wraz z zieleni¹ urz¹dzon¹, zapewniaj¹c¹
obudowê biologiczn¹ i wymogi eksploatacyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.
3. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów
jego zagospodarowania, ustala siê:
1) mo¿liwoœæ regulacji cieku wodnego z zastrze¿eniem § 11
ust. 1 pkt 11 i 12;
2) zakaz wycinki drzew za wyj¹tkiem uzasadnionych dzia³añ
pielêgnacyjnych - opartych o decyzje wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych;
3) zakaz grodzenia.
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2) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach
zagospodarowania przystanków;
3) obiektów ma³ej architektury.
5. Warunkiem lokalizacji elementów z zakresu przeznaczenia
dopuszczalnego jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi;
2) dostosowanie ich do charakteru, skali i wymogów przeznaczenia podstawowego, w tym - do warunków bezpieczeñstwa ruchu, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
6. W wyznaczonychTerenach dróg publicznych ustala siê zakaz
lokalizacji ogrodzeñ, z wyj¹tkiem ogrodzeñ obiektów drogowych i infrastruktury technicznej.
7. W wyznaczonym terenie KD/G nale¿y zapewniæ ci¹g³oœæ cieku Strugi Rusieckiej i pozostawienie go w naturalnym korycie, z zapewnieniem dro¿noœci przepustu jako przejœcia dla
mniejszych zwierz¹t.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 45
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoœci 30 %.
§ 46
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 47

§ 44
1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji z podstawowym przeznaczeniem terenu na drogi, z podzia³em na:
1) Tereny dróg publicznych:
a) klasy g³ównej, oznaczonej symbolem KD/G,
b) klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem KD/Z,
c) klasy lokalnej, oznaczonej symbolem KD/L,
d) klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem KD/D;
2) Tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolem KDW;
3) Tereny komunikacji publicznej jako wydzielone ci¹gi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KD/X.
2. Dla poszczególnych terenów dróg, wymienionych w ust. 1,
ustala siê szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych, wyznaczonych na Rysunku Planu.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg mog¹ byæ:
1) elementy dróg, obiekty i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze w poziomie jezdni, przejœcia
podziemne, k³adki i przejazdy rowerowe, a w odniesieniu do
terenów, wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-c - tak¿e zatoki
przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe;
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie,
bariery i wygrodzenia, skarpy i podparcia drogowej budowli ziemnej, przepusty cieków wodnych, przepusty dla
mniejszych zwierz¹t, znaki drogowe, urz¹dzenia sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu
uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie
zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXXXI/1061/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza"
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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Poz. 4777

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 631

— 25297 —

Poz. 4777

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 631

— 25298 —

Poz. 4777

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 631

— 25299 —

Poz. 4777

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 631

— 25300 —

Poz. 4777

