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Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LXXXI/1061/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza"
Rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej

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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Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LXXXI/1061/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "RUSZCZA"
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza",
- "Ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.),
- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
- "Terenach…" nale¿y przez to rozumieæ tereny i ich oznaczenia, które wystêpuj¹ w edycji projektu planu wyk³adanego
do publicznego wgl¹du.

W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i uwzglêdnionych czêœciowo przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ek Nr ew. 251 i 253 obr. 22 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
- oznaczonych symbolami ZP.3, ZP.4 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z -Teren Komunikacji - drogi klasy zbiorczej,
- oznaczonym symbolem KD/D -Teren Komunikacji - drogi klasy dojazdowej,
- oznaczonym symbolem KDW - Teren Komunikacji - tereny
dróg wewnêtrznych.
Pañstwo [...]* wnieœli uwagê o zmianê przeznaczenia na czêœci
dzia³ek z obecnie planowanej zieleni parkowej (ZP.4) na zabudowê mieszkaniow¹ (MN) lub zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹ (MN/U).

CZÊŒÆ I
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 17 marca do 16 kwietnia 2008 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu,
tj. do dnia 30 kwietnia 2008 r., wp³ynê³o 20 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 961/2008
z dnia 20 maja 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu. Niniejsze Rozstrzygniêcie, zgodnie z przepisami art. 20
ust. 1 Ustawy, zawiera listê uwag nieuwzglêdnionych i uwzglêdnionych czêœciowo.
W zakresie uwag uwzglêdnionych lub uwag uwzglêdnionych czêœciowo zosta³y wprowadzone odpowiednie zmiany
w projekcie planu.

Uzasadnienie:
Wymienione dzia³ki s¹ dorobkiem ¿ycia w³aœcicieli, a bardzo
du¿a ich czêœæ zosta³a przeznaczona pod drogê KD/Z i zieleñ parkow¹ ZP.3. Brak zgody na stratê wiêkszej czêœci area³u wymienionych dzia³ek, bior¹c pod uwagê, ¿e w okolicy wiele terenów
przewidywanych jest jako zieleñ parkowa, w zwi¹zku, z czym œrodowisko przyrodnicze, ani krajobraz na tym nie ucierpi¹.
W razie niemo¿liwoœci zmiany (wskazanej na za³¹czonej
mapie), proœba, by przynajmniej 3/4 terenu obecnie przeznaczonego jako ZP.4 na przedmiotowych dzia³kach przekwalifikowaæ na MN lub MN/U.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Wyznaczony teren ZP.4 bêdzie spe³niaæ funkcjê publicznych
terenów zieleni urz¹dzonej dla potrzeb rekreacji, stanowi¹c
jednoczeœnie korytarz ekologiczny ³¹cz¹cy Teren Zieleni Urz¹dzonej ZP.1 z Terenami Rolnymi (R) i po³¹czenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej z tradycyjnym centrum osiedla
Ruszcza.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki Nr 312 obr. 22 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem MN/U.1 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej z Us³ugami,
- oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
- oznaczonym symbolem KD/L - Teren Komunikacji - drogi klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem KD/D -Teren Komunikacji - drogi klasy dojazdowej,
- oznaczonym symbolem KDW -Teren Komunikacji -Teren dróg
wewnêtrznych.
Pañstwo [...]* wnieœli uwagê o zmianê przeznaczenia dzia³ki
na dzia³kê pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i
us³ugowe.
Uzasadnienie:
Wymieniona dzia³ka ma dostêp do drogi publicznej, a w pobli¿u znajduj¹ siê media konieczne do zrealizowania inwestycji.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Projekt planu przewiduje czêœciowo wnioskowane zainwestowanie na dzia³ce Nr 312.
Przedmiotowa dzia³ka w przewa¿aj¹cej czêœci po³o¿ona jest
wTerenach Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej - MN (gdzie
dopuszcza siê us³ugi wbudowane) oraz w Terenach Zabudowy
Mieszkaniowej Jednorodzinnej z Us³ugami MN/U.1 (w podstawowym przeznaczeniu terenu jest m.in. zabudowa us³ugowa).
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
Przez dzia³kê przebiegaj¹ Tereny Komunikacji - KDW (drogi
wewnêtrzne) i KD/L (droga lokalna, publiczna) - niewielki pó³nocny fragment dzia³ki. WyznaczoneTereny Komunikacji s¹ niezbêdne do obs³ugi nowych terenów budowlanych (MN/U.1 i MN).
Przeznaczenie przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê wielorodzinn¹ spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywnoœci (MN).
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym zakresie tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
4. Uwaga Nr 5
dotyczy dzia³ek Nr 139, 141, 137/2, 130, 131, 120, 133, 137/1
obr. 22 Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w
nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem KD/Z -Teren Komunikacji - drogi klasy zbiorczej,
- oznaczonym symbolem KD/D -Teren Komunikacji - drogi klasy dojazdowej.
Pañstwo: […]* wnieœli uwagê o:
1. wydzielenie drogi dojazdowej do dzia³ek,
2. zakwalifikowanie ich na dzia³ki rolno - budowlane.
Uzasadnienie:
Nie dokonanie zmian w kwestii wytyczenia drogi dojazdowej sytuuje prawnie obecny stan faktyczny, wg, którego dojazd do posesji odbywa siê tymczasowo wytyczon¹ drog¹, biegn¹c¹ granicami dzia³ek miêdzy innymi Nr 201/1, na zasadach
s³u¿ebnoœci gruntowej - drogi koniecznej. Utrzymanie takiego
stanu rzeczy jest w ujêciu Wnioskodawców bezpodstawne i spo³ecznie nie akceptowalne; ze wzglêdu na perspektywicznie d³ugi czasowy okres obowi¹zywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nale¿y ju¿ na etapie jego
uchwalania do³o¿yæ wszelkich starañ i dokonaæ wszelkich prawnie i merytorycznie mo¿liwych zmian i regulacji. Wyznaczenie
i usankcjonowanie w uchwale rady miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany drogi dojazdowej pozwoli w³aœcicielom dzia³ek na pe³n¹ ochronê ich prawa
w³asnoœci.
Jednoczeœnie w³aœciciele dzia³ek sk³adaj¹ wniosek o przekwalifikowanie dzia³ek z rolnych na dzia³ki rolno-budowlane.
Uwzglêdnienie wniosków pozwoli poszerzyæ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przy jednoczesnym zachowaniu rolniczego charakteru tego obszaru.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi okreœlonej w pkt 1, w pkt 2 w zakresie dzia³ek: 120,
130, 131, 133, 137/1, 137/2 oraz w czêœci w zakresie istniej¹cej zabudowy na dzia³kach Nr 139 i 141.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:

3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki Nr 122 obr. 22 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem KD/D -Teren Komunikacji - drogi klasy dojazdowej.
Pan […]* wniós³ uwagê o przekwalifikowanie dzia³ki rolnej na
budowlan¹.
Uzasadnienie:
Bezpoœrednie s¹siedztwo Huty Sendzimira uniemo¿liwia
wyhodowanie zdrowej ¿ywnoœci na dzia³ce rolnej.

Ad 1.
Plan miejscowy nie musi wyznaczaæ wydzielonych terenów dojazdów do ka¿dej dzia³ki. Ustalenia projektu planu przewiduj¹ mo¿liwoœæ realizacji niewyznaczonych dojazdów, przy
uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych. Dodatkowo, w wyniku
rozpatrzenia uwagi uzupe³niono w § 39 ust. 2 zapis o punkt 4
w brzmieniu: "4) dojazdów do gruntów rolnych".
Ad 2.
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez uzupe³nienie zapisu w wyznaczonych Terenach Rolniczych (R) dotycz¹cych istniej¹cej zabudowy w tych terenach, umo¿liwiaj¹ce-
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go utrzymanie istniej¹cej zabudowy zagrodowej i ogrodniczej
z dopuszczeniem prowadzenia robót budowlanych w ograniczonym zakresie. Istniej¹ca zabudowa znajduje siê w otoczeniu terenów rolnych, które w Studium wyznacza siê jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
Uwzglêdnienie uwagi dla dzia³ek Nr 120, 130, 131, 133,
137/1, 137/2 spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu
ze Studium, wyznaczaj¹cym w tym zakresie tereny otwarte
(w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
5. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki Nr 139 obr. 22 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem R -Tereny
Rolnicze.
Pan […]* wniós³ uwagê o:
1. zmianê przeznaczenia dzia³ki z rolno-budowlanej na budowlan¹,
2. dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poprzez wytyczenie drogi dojazdowej
do dzia³ki.
Uzasadnienie:
Przedmiotowa dzia³ka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym od 1956 r. W zwi¹zku z faktem, i¿ na
pozosta³ej czêœci dzia³ki nie jest prowadzona dzia³alnoœæ rolnicza, a wiêc faktycznie nie ma ona charakteru rolnego, zg³oszenie wniosku jest w pe³ni uzasadnione.
Jednoczeœnie Wnioskodawca informuje, i¿ nie zamierza
prowadziæ na niej w przysz³oœci jakiejkolwiek produkcji rolnej.
Wnioskodawca zwraca uwagê na brak w projekcie planu
wytyczenia drogi dojazdowej do posesji. Obecnie dojazd do
niej odbywa siê wytyczonymi pasami gruntu bêd¹cymi granicami dzia³ek s¹siednich m.in. 201/1 na zasadach s³u¿ebnoœci
gruntowej - drogi koniecznej. Brak prawnych i jednoznacznych
uregulowañ tej kwestii jest spo³ecznie szkodliwe, albowiem
nale¿y dokonaæ prawnego, w pe³ni akceptowalnego zarówno
dla Wnioskodawcy jak i w³aœcicieli dzia³ek obci¹¿onych s³u¿ebnoœci¹. Wyznaczenie i usankcjonowanie w uchwale rady
miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany drogi dojazdowej pozwoli w³aœcicielom zainteresowanych dzia³ek na pe³n¹ ochronê ich prawa w³asnoœci i korzystanie w pe³ni z przys³uguj¹cych im Ustawowo uprawnieñ.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez uzupe³nienie zapisu w wyznaczonych Terenach Rolniczych (R) dotycz¹cych istniej¹cej zabudowy w tych terenach, umo¿liwiaj¹cego utrzymanie istniej¹cej zabudowy zagrodowej i ogrodniczej
z dopuszczeniem prowadzenia robót budowlanych w ograniczonym zakresie.
Istniej¹ca zabudowa znajduje siê w otoczeniu terenów rolnych, które w Studium wyznacza siê jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
Ad 2.
Plan miejscowy nie musi wyznaczaæ wydzielonych terenów dojazdów do ka¿dej dzia³ki. Ustalenia projektu planu przewiduj¹ mo¿liwoœæ realizacji niewyznaczonych dojazdów, przy

Poz. 4777

uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych. Dodatkowo, w wyniku
rozpatrzenia uwagi uzupe³niono w § 39 ust. 2 zapis o punkt 4
w brzmieniu: "4) dojazdów do gruntów rolnych".
6. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ek Nr 128, 129, 132 obr. 22 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem KD/D -Teren Komunikacji - drogi klasy dojazdowej.
Pani […]* wnios³a uwagê o przekwalifikowanie dzia³ek rolnych na budowlane.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium wyznaczaj¹cym w tym zakresie tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
7. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ek Nr 87/1, 87/2 obr. 22 Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
- oznaczonym symbolem KD/D -Teren Komunikacji - drogi klasy dojazdowej.
Pani […]* wnios³a uwagê o obni¿enie klasy publicznej drogi
dojazdowej zlokalizowanej w planie wzd³u¿ pó³nocnej granicy
dzia³ek Nr 87/1 i 87/2 (dawna dzia³ka 87) i dopasowanie jej do
kszta³tu granicy ww. dzia³ek.
Uzasadnienie:
Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje publiczn¹ drogê dojazdow¹ klasy KD/D wzd³u¿ pó³nocnej i pó³nocno - zachodniej granicy dzia³ki Nr 87/2. Takie przeprowadzenie drogi powoduje znaczne zajêcie powierzchni dzia³ki.
Dzia³ka budowlana Nr 87/2 traci oko³o po³owê swojej powierzchni. Bior¹c pod uwagê koniecznoœæ zachowania podczas
budowy Ustawowych odleg³oœci od granic dzia³ki, powierzchnia dzia³ki, na której mo¿na wybudowaæ jednorodzinny dom
wolnostoj¹cy ulega du¿emu zmniejszeniu.
Obni¿enie klasy projektowanej drogi z drogi publicznej KD/D na
drogê wewnêtrzn¹ klasy dojazdowej KDW lub ci¹g pieszo - jezdny
KDX spowoduje zajêcie mniejszej powierzchni dzia³ki 87/2 pod
planowan¹ drogê. Wê¿sz¹ drogê bêdzie mo¿na ³atwiej dopasowaæ do przebiegu granicy dzia³ki. Droga klasy KDW lub KDX
równie¿ zapewni swobodny dojazd do okolicznych posesji.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Droga KD/D nadal powinna pozostaæ drog¹ publiczn¹. Klasa "D" jest klas¹ drogi dojazdowej jako najni¿sza spoœród dróg
publicznych. Zmiana jej na drogê wewnêtrzn¹ spowodowa³aby zmianê zasad obs³ugi komunikacyjnej terenów okreœlonych
w projekcie planu, przeanalizowanych i potwierdzonych - w ca³ym procesie jego opiniowania. Zmiana taka by³aby niezgodna z dotychczasowymi uzgodnionymi rozwi¹zaniami planu.
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Ponadto, w obrysie linii rozgraniczaj¹cej wyznaczonej drogi KD/D prowadzone s¹ sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z Rysunkiem Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej (stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y), st¹d niezbêdna jest odpowiednia szerokoœæ linii rozgraniczaj¹cej wyznaczonych Terenów Komunikacji.
8. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ek Nr: 222/2, 51, 14/1 obr. 21 Nowa Huta, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
w edycji z okresu pierwszego wy³o¿enia projektu planu do
publicznego wgl¹du:
- oznaczonych symbolami U.1, U.2 - Tereny Zabudowy Us³ugowej,
- oznaczonych symbolem ZC.1, ZC.2 - Tereny Cmentarza,
- oznaczonym symbolem KU/P.1 -Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji,
- oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
w edycji z okresu ponownego wy³o¿enia projektu planu do
publicznego wgl¹du
- oznaczonych symbolami U.1, U.2 - Tereny Zabudowy Us³ugowej,
- oznaczonych symbolem ZC.1, ZC.2 - Tereny Cmentarza,
- oznaczonym symbolem KU/P.1 -Tereny Urz¹dzeñ Komunikacji,
- oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
- oznaczonym symbolem KD/L - Tereny Komunikacji - drogi
klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem KD/D - Tereny Komunikacji - drogi
klasy dojazdowej.
[...]* wnios³a uwagê o:
1. Zamianê terenu U.2 w czêœci nale¿¹cej do parafii, dz. Nr 222/2,
na lokalizacjê parkingu przycmentarnego z mo¿liwoœci¹ przejazdu do pozosta³ej czêœci dzia³ki oraz mo¿liwoœci¹ lokalizacji
handlu i us³ug.
2. Likwidacjê parkingu KU/P.1 na dz. Nr 51 i przeznaczenie jej
w ca³oœci na teren MN, a teren przeznaczony pod parking
wyznaczyæ na dzia³ce Nr 14/1 od strony po³udniowo wschodniej. Teren ten obecnie jest ju¿ wykorzystywany jako
parking przykoœcielny.
3. Zlokalizowanie planowanego przystanku autobusowego na terenie KU/P.1, np. po po³udniowej stronie dzia³ki
Nr 51.
4. Dopuszczenia mo¿liwoœci zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenie U.1, na dz. Nr 14/1, zw³aszcza w czêœci
dzia³ki przylegaj¹cej do terenu MW oraz ul. Jeziorko.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w pkt. 2 i 4 (w czêœci).
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 2.
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez likwidacjê parkingu KU/P.1 na dzia³ce Nr 51 i wyznaczenie terenu
przeznaczonego na parking dla samochodów osobowych na
czêœci dzia³ki Nr 14/1.
Nie jest natomiast mo¿liwe przeznaczenie ca³ej dzia³ki na
teren MN. Dla uregulowania szerokoœci ul. Rusieckiej (wzd³u¿
pó³nocnej granicy dzia³ki) nale¿y pozostawiæ rezerwê Terenu
Komunikacji w niezbêdnym zakresie.
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Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi zwi¹zane jest równie¿
z lokalizacj¹ zatoki przystankowej na po³udniowej czêœci dzia³ki Nr 51.
Ad 4.
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez wydzielenie z czêœci terenu U.1 - Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN) w czêœci przylegaj¹cej do ul. Jeziorko od
strony wschodniej, w nawi¹zaniu do pierzei istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej po stronie zachodniej
ulicy KD/D. Wiêksze uszczuplanie terenu U.1 jest niewskazane, gdy¿ uniemo¿liwia³oby w przysz³oœci realizacjê jego podstawowego przeznaczenia.
9. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki Nr 195/2 obr. 22 Nowa Huta, która w projekcie planu znajduje siê w terenach:
w edycji z okresu pierwszego wy³o¿enia projektu planu do
publicznego wgl¹du:
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem WS - Tereny Wód Powierzchniowych
Œródl¹dowych.
w edycji z okresu ponownego wy³o¿enia projektu planu do
publicznego wgl¹du
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
- oznaczonym symbolem WS - Tereny Wód Powierzchniowych
Œródl¹dowych.
Pan […]* wniós³ uwagê o czêœciow¹ zamianê kwalifikacji dzia³ki
z rolnej na budowlan¹ (pod dwa domy jednorodzinne).
Uzasadnienie:
Wnioskodawca chcia³by w przysz³oœci wybudowaæ dwa
domy jednorodzinne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w czêœci.
Uwaga pozostaje w czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez wyznaczenie Terenu Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN)
na czêœci dzia³ki 195/2 wzd³u¿ zachodniej granicy planu.
Wschodnia czêœæ dzia³ki pozostaje w Terenach Rolniczych (R).
Uwzglêdnienie uwagi w tej czêœci spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium, wyznaczaj¹cym w tym zakresie tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
Uwaga nie mo¿e byæ rozpatrzona dla czêœci dzia³ki wzd³u¿ ul.
Jeziorko, z uwagi na po³o¿enie poza granicami przedmiotowego planu (w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Branice".
10. Uwaga Nr 12
dotyczy dzia³ki Nr 172/1 obr. 22 Nowa Huta, która w projekcie planu znajduje siê w terenach:
w edycji z okresu pierwszego wy³o¿enia projektu planu do
publicznego wgl¹du:
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem KD/G - Teren Komunikacji - droga
klasy g³ównej.
w edycji z okresu ponownego wy³o¿enia projektu planu do
publicznego wgl¹du
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
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- oznaczonym symbolem KD/G - Teren Komunikacji - droga
klasy g³ównej,
- oznaczonym symbolem U.3 - Tereny zabudowy us³ugowej.
[...]* wniós³ uwagê o:
1. Zmianê planistycznej kwalifikacji dzia³ki - z dzia³ki rolnej na
tak¹, na której dopuszczone zostanie prowadzenie dzia³alnoœci komercyjnej - us³ugowej o profilu gastronomicznym
w ca³oœci lub w odpowiedniej proporcjonalnie czêœci - pozwalaj¹cej na przeprowadzonej inwestycji na terenie U3.
Uzasadnienie:
W bezpoœrednim s¹siedztwie dzia³ki 172/1 po³o¿ona jest
nieruchomoœæ, której przeznaczenie jest to¿same z wnioskowanym. Dzia³ka Nr 172/2 otrzyma³a w projekcie planu przeznaczenie jako teren przeznaczony pod prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, o niskiej intensywnoœci zabudowy.
2. Przed³u¿enie obszaru oznaczonego symbolem ZP.3 na ca³ej
d³ugoœci po³udniowego krañca obszaru przeznaczonego na
cmentarz.
Uzasadnienie:
1. Nie jest zasadnym obecnie planowane ograniczenie planowanego obszaru planistycznego pasa zieleni publicznej ZP.3
poprzez jego zakoñczenie w po³owie d³ugoœci po³udniowego koñca dzia³ki, na której planowany jest cmentarz. Pozwoli to na niezak³ócone przeprowadzenie inwestycji pod nazw¹
"budowa cmentarza" oraz jednoczeœnie pozwoli tak¿e na zakoñczenie wnioskowanej inwestycji. Rozwi¹zana zostanie
równie¿ kwestia wkraczania strefy oddzia³ywania cmentarza na obszar nieruchomoœci Wnioskodawcy.
2. Rozstrzygniêcie planistyczne w swej treœci winno uczyniæ
zadoœæ istniej¹cym i wykszta³conym ju¿ warunkom panuj¹cym na terenie objêtym projektem planu. Ponadto projekt
planu winien byæ rzeczywistym odzwierciedleniem panuj¹cych warunków wykszta³conych przez inwestorów na obszarze bezpoœredniego s¹siedztwa wnioskowanej dzia³ki
oraz winien zawieraæ odzwierciedlenie linii zabudowy, planowane zaœ przeznaczenie otoczenia w sposób oczywisty
winno odnieœæ siê do istniej¹cych zabudowañ s¹siednich.
Projekt planu w odniesieniu do wnioskowanej dzia³ki zdaje
siê pomijaæ istniej¹c¹, wykszta³con¹ liniê zabudowy oraz
nie uwzglêdnia oddzia³ywania zabudowañ istniej¹cych na
dzia³ce172/2, (któr¹ przeznaczono na teren dzia³alnoœci gospodarczej U.3)
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w pkt 1 (w czêœci) i w pkt 2.
Uwaga pozostaje w tej czêœci nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Czêœciowe uwzglêdnienie uwagi nast¹pi³o poprzez wyznaczenie na czêœci dzia³ki Nr 172/1 Terenu Zabudowy Us³ugowej.
Pozwoli to na zlokalizowanie obiektu us³ugowego, jednak¿e
nie w takim zakresie jak zosta³o to zaproponowane we wniosku o warunki zabudowy. Uwzglêdnienie uwagi w tym zakresie w ca³oœci nie jest mo¿liwe z uwagi na uszczuplenieTerenów
Rolnych (R), wyznaczonych dla zapewnienia korytarza ekologicznego (trasa migracyjna) pomiêdzy terenami s¹siednimi
na pó³noc i po³udnie od ul. Igo³omskiej (do maj¹cego znaczenie miêdzynarodowe korytarza ekologicznego doliny Wis³y).
Aby zapewniæ migracjê zwierz¹t w zawê¿onym korytarzu ekologicznym, zosta³ uzupe³niony zapis ustaleñ dotycz¹cy Tere-
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nów Komunikacji umo¿liwiaj¹cy lokalizacjê przepustów dla
mniejszych zwierz¹t.
Ad 2.
Uwzglêdnienie uwagi w zakresie "przed³u¿enia obszaru ZP.3
na ca³ej d³ugoœci po³udniowego koñca obszaru przeznaczonego pod cmentarz" spowodowa³oby ograniczenie wielkoœci Terenu Cmentarza (ZC.2).
Ca³a dzia³ka znajduje siê w granicy strefy planowanego
cmentarza o zasiêgu 150 m. Przebiegaj¹ca przez dzia³kê granica strefy sanitarnej planowanego cmentarza nie ogranicza
w zupe³noœci mo¿liwoœci zabudowy dzia³ki obiektem o funkcji
us³ugowej. Zgodnie z przepisami odrêbnymi zakaz lokalizacji
m.in. budynków mieszkalnych, zak³adów ¿ywienia zbiorowego b¹dŸ zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci - w odleg³oœci do 150 m mo¿e obowi¹zywaæ w odniesieniu do zmniejszonej do 50 m strefy sanitarnej pod warunkiem, ¿e budynki
bêd¹ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej. A wiêc, spe³niaj¹c
ten warunek, na po³udniowej czêœci dzia³ki mo¿e byæ zlokalizowany obiekt us³ugowy. Nie ma, zatem potrzeby przesuwania
granic terenu cmentarza. Pó³nocna czêœæ dzia³ki mo¿e zostaæ
zagospodarowana m.in. zieleni¹ urz¹dzon¹, dojœciami, dojazdami, parkingami.
Projekt planu wprowadza w odpowiednim zakresie linie
zabudowy. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie musi przebiegaæ wzd³u¿ istniej¹cych budynków. Wyznaczona na dzia³kach
Nr 173/2 i 172/2 oraz wzd³u¿ ul. Igo³omskiej linia zabudowy jest
korzystniejsza od ewentualnej linii nawi¹zuj¹cej do istniej¹cej
zabudowy, gdy¿ pozwala na swobodniejsze i bli¿sze zlokalizowanie obiektów us³ugowych wzd³u¿ Terenów Komunikacji.
Uwaga nie mo¿e byæ rozpatrzona dla niewielkiej zachodniej czêœci wnioskowanej dzia³ki z uwagi na po³o¿enie poza
granicami przedmiotowego planu (w granicach obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Branice").
11. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki Nr 168 obr. 22 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem ZC.2 - Tereny Cmentarza,
- oznaczonym symbolem ZP.3 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem KD/Z -Teren Komunikacji - drogi klasy zbiorczej.
Pani […]* wnios³a uwagê o:
1. Przeznaczenie dzia³ki pod budownictwo mieszkaniowe i us³ugi (np. zwi¹zane z pasem drogowym), a je¿eli ma byæ zabezpieczona jako teren cmentarza - to jedynie w ca³oœci.
Uzasadnienie:
Przeznaczenie czêœci dzia³ki na teren cmentarza, a czêœci
na teren rolniczy jest niedopuszczalny - czêœæ pozosta³a jako
u¿ytek rolny jest pozbawiona dostêpu (nie ma dojazdu oraz
mo¿liwoœci faktycznego u¿ytkowania tego terenu). Dodatkowo ta czêœæ le¿y w strefie zabezpieczenia cmentarza, co uniemo¿liwia jej u¿ytkowanie. To powoduje dla Wnioskodawcy
wysokie straty.
oraz uwagê o treœci:
2. Przewidywanie dzia³ki Wnioskodawcy oraz dzia³ek s¹siednich jako tereny cmentarza bez prawa w³asnoœci jest daleko
id¹c¹ nieodpowiedzialnoœci¹. Wnioskodawca nie wyklucza
mo¿liwoœci sprzeda¿y w ca³oœci swojej dzia³ki na ten cel na
zasadzie negocjacji za godziw¹ cenê, która zrekompensuje
powsta³e na skutek przyjêcia mpzp "Ruszcza" straty.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Uwzglêdnienie uwagi tj. przeznaczenie dzia³ki na budownictwo mieszkaniowe i us³ugi spowodowa³oby niezgodnoœæ
projektu planu ze Studium. Przeznaczenie czêœci dzia³ki na cele
rolnicze (R) wynika z koniecznoœci zapewnienia korytarza ekologicznego (trasa migracyjna) pomiêdzy terenami s¹siednimi
na pó³noc i po³udnie od ul. Igo³omskiej (do maj¹cego znaczenie miêdzynarodowe korytarza ekologicznego doliny Wis³y)
i stanowi realizacjê i kontynuacjê za³o¿eñ zawartych przy opracowywaniu obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Branice".
Plan miejscowy nie musi wyznaczaæ dojazdów do ka¿dej dzia³ki. Ustalenia projektu planu przewiduj¹ mo¿liwoœæ realizacji niewyznaczonych dojazdów, przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych.
Wyznaczone Tereny Rolne znajduj¹ siê w bezpoœrednim
s¹siedztwie wyznaczonych Terenów Komunikacji KD/Z w obowi¹zuj¹cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice".
Niezale¿nie od powy¿szego ustalenia projektu planu, dotycz¹ceTerenów Rolnych (R), zosta³y uzupe³nione o zapis ustalaj¹cy mo¿liwoœæ lokalizacji dojazdów do gruntów rolnych.
Ad 2.
Zgodnie z art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem
sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e
¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci. Z ww. roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu planu.
12. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ek Nr 143, 184 obr. 22 Nowa Huta, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenach:
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem MN/U.2 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej z Us³ugami,
- oznaczonym symbolem WS - Tereny Wód Powierzchniowych
Œródl¹dowych,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Teren Komunikacji - drogi klasy zbiorczej.
Pani […]* wnios³a uwagê o:
1. Czêœciow¹ zamianê kwalifikacji dzia³ki Nr 143 rolnej na budowlan¹ oraz przesuniêcia drogi poza obrêb dzia³ki.
Uzasadnienie:
Wnioskodawca pragnie, by córka i jej dzieci mia³y mo¿liwoœæ wybudowania w³asnych domów.
2. Powiêkszenie terenu budowlanego na dzia³ce Nr 184.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Uwzglêdnienie uwagi w zakresie jej przeznaczenia na cele
budowlane spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze
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Studium. Dodatkowo uwzglêdnienie uwagi w zakresie "przesuniêcia drogi poza obrêb dzia³ki" spowodowa³oby zmianê zasad obs³ugi komunikacyjnej, przeanalizowanych i potwierdzonych w ca³ym procesie jego opracowania. Zmiana taka by³aby niezgodna z dotychczasowymi uzgodnionymi rozwi¹zaniami planu, bêd¹cymi równie¿ kontynuacj¹ rozwi¹zañ komunikacyjnych obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Branice".
Uwaga nie mo¿e byæ rozpatrzona dla zachodniej czêœci dzia³ki z uwagi na po³o¿enie poza granicami przedmiotowego planu (w granicach obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Branice").
Ad 2.
Zachodnia czêœæ dzia³ki Nr 184 przeznaczona jest w projekcie planu na zabudowê - Teren Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej z Us³ugami (MN/U.2). Uwzglêdnienie uwagi tj. powiêkszenie terenu zabudowy w kierunku wschodnim spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium, wg którego
pozosta³a czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest w terenach otwartych
(w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
13. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ki Nr 170/2 obr. 22 Nowa Huta, która w projekcie planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem ZP.3 - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
- oznaczonym symbolem ZC.2 - Tereny Cmentarza,
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem KD/Z -Teren Komunikacji - drogi klasy zbiorczej.
Pan […]* wniós³ uwagê o przeznaczenie swojej dzia³ki oraz
dzia³ek s¹siednich pod zabudowê jednorodzinn¹.
Dodatkowo Wnioskodawca sprzeciwia siê zajêciu dzia³ki swojej oraz dzia³ek s¹siednich na cmentarz.
Uzasadnienie:
Dzia³ka Wnioskodawcy jest uzbrojona w media (woda, pr¹d,
gaz), stoi na niej budynek gospodarczy.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi tj. przeznaczenie dzia³ek na budownictwo mieszkaniowe spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu
planu ze Studium. Lokalizacja cmentarza wynika bezpoœrednio z ustaleñ obowi¹zuj¹cego Studium. Lokalizacja ta jest równie¿ zgodna z polityk¹ inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa zawartej w uchwale Nr CXIX/1050/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r., ustalaj¹cej Program inwestycji
cmentarnych Miasta Krakowa na lata 1999-2018.
14. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ek Nr 228, 226, 225, 224 obr. 21 Nowa Huta,
które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie:
- oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem ZC.2 - Tereny Cmentarza.
Pañstwo: [...]* wnieœli uwagê o przesuniêcie granicy planowanego cmentarza komunalnego dla Krakowa do miejsca zazna-
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czonego na za³¹czonej mapie (do wierzcho³ka naturalnego
wzniesienia terenu).
Uzasadnienie:
Cmentarz nie bêdzie widoczny z okien domów. Przedmiotowe dzia³ki s¹ jedynymi dzia³kami uprawnymi, jakie Wnioskodawcy posiadaj¹ i stanowi¹ od lat Ÿród³o owoców i warzyw.
Na terenie tym (czêœæ dzia³ki 226) znajduje siê równie¿ z trudem wyhodowany 10-letni las mieszany, stanowi¹cy naturaln¹
barierê ochronn¹ przed zanieczyszczon¹ atmosfer¹ z kombinatu i cementowni.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium. Granica planowanego cmentarza zosta³a ju¿ odsuniêta o 50 m w stosunku do ustalonej w Studium, z uwagi na istniej¹c¹ i projektowan¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Teren pomiêdzy projektowanym
cmentarzem ZC.2 a wyznaczonym w planie Terenem Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej (MN) stanowi Teren
Rolniczy (R), co daje mo¿liwoœæ czêœciowego u¿ytkowania
przedmiotowych dzia³ek jako uprawy rolnicze (w tym ogrodnicze), zapewniaj¹c w ten sposób odpowiedni dystans zabudowy od Terenu Cmentarza.
Dodatkowo, w ustaleniach projektu planu zapisano, ¿e istniej¹ce tereny mog¹ byæ u¿ytkowane i zagospodarowane w sposób
dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego
z planem. A wiêc dopóki nie bêdzie realizowany na przedmiotowych dzia³kach cmentarz, mo¿na prowadziæ uprawy.
Odnosz¹c siê do istniej¹cego "lasu mieszanego" stanowi¹cego naturaln¹ barierê ochronn¹ "przed zanieczyszczon¹ atmosfer¹ z kombinatu i cementowni", projekt planu ustala ochronê zieleni poprzez zapis nakazuj¹cy "zachowanie i utrzymanie
istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ", dopuszczaj¹c ich usuwanie w uzasadnionych przypadkach zgodnie z przepisami odrêbnymi.
15. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ki Nr 171 obr. 22 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze,
- oznaczonym symbolem KD/Z - Teren Komunikacji - drogi klasy zbiorczej,
Pani […]* wnios³a uwagê o zabudowê jednorodzinn¹ lub us³ugow¹ na swojej dzia³ce.
Uzasadnienie:
Wnioskodawca posiada prawo w³asnoœci dzia³ki od 30 lat;
dzia³ka jest od pokoleñ w³asnoœci¹ rodziny.
Wnioskodawca nie jest zainteresowana przeznaczeniem
dzia³ki pod cmentarz komunalny lub strefê izolacyjn¹. Swoich
praw bêdzie dochodziæ na drodze s¹dowej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwzglêdnienie uwagi tj. przeznaczenie dzia³ki na zabudowê jednorodzinn¹ lub us³ugi spowodowa³oby niezgodnoœæ projektu planu ze Studium. Wyznaczenie na przedmiotowej dzia³-
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ce Terenu Rolniczego (R) i odsuniêcie granicy projektowanego
cmentarza wynika³o z:
- s¹siedztwa istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; tym sposobem 50-cio metrowa granica strefy sanitarnej planowanego cmentarza znajduje siê poza dzia³k¹, na
której ta zabudowa siê znajduje;
- utrzymania terenów niezainwestowanych zapewniaj¹cych
korytarz ekologiczny (trasa migracyjna) pomiêdzy terenami
s¹siednimi na pó³noc i po³udnie od ul. Igo³omskiej (do maj¹cego znaczenie miêdzynarodowe korytarza ekologicznego
Wis³y).
Zgodnie z art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci.
Z ww. roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu planu.
16. Uwaga Nr 18
dotyczy dzia³ki Nr 175 obr. 22 Nowa Huta, która w projekcie
planu znajduje siê w terenach:
w edycji z okresu pierwszego wy³o¿enia projektu planu do
publicznego wgl¹du:
- oznaczonym symbolem WS - Tereny Wód Powierzchniowych
Œródl¹dowych,
- oznaczonym symbolem KD/G - Teren Komunikacji - drogi
klasy g³ównej,
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze.
w edycji z okresu ponownego wy³o¿enia projektu planu do
publicznego wgl¹du
- oznaczonym symbolem WS - Tereny Wód Powierzchniowych
Œródl¹dowych,
- oznaczonym symbolem KD/Z -Teren Komunikacji - drogi klasy zbiorczej,
- oznaczonym symbolem KD/L - Teren Komunikacji - drogi klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem R - Tereny Rolnicze.
Pani […]* wnios³a uwagê o zabudowê jednorodzinn¹ lub us³ugow¹ na swojej dzia³ce.
Uzasadnienie:
Wg Studium uwarunkowañ dzia³ka Nr 175 jest dzia³k¹ budowlan¹, a wg projektu planu jest pod rezerwê dróg, bez zgody Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada prawo w³asnoœci
dzia³ki od 30 lat; dzia³ka jest od pokoleñ w³asnoœci¹ rodziny.
Wnioskodawca nie jest zainteresowana przeznaczeniem
dzia³ki pod rezerwê drogow¹. Swoich praw bêdzie dochodziæ
na drodze s¹dowej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Zgodnie z ustaleniami Studium dzia³ka znajduje siê w terenach wskazanych do zainwestowania. Wyznaczone w projekcie planu linie rozgraniczaj¹ce dla Terenu Komunikacji KD/G
(w którym w wiêkszoœci znajdowa³a siê przedmiotowa dzia³ka
w projekcie planu do pierwszego wy³o¿enia), wynika³y z ustalonej granicy decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia pn. "Rozbudowa ul. Igo³omskiej". W zwi¹zku z ograniczeniem zasiêgu granic tej inwestycji
zosta³y zmienione fragmentarycznie przeznaczenia i oznacze-
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nia terenów dotycz¹ce dzia³ki Nr 175. W efekcie, w projekcie
wy³o¿onym ponownie do publicznego wgl¹du przeznaczenie
i oznaczenie m.in. w obszarze tej dzia³ki zosta³o zmienione na:
KD/Z i KD/L.
W okresie ponownego wy³o¿enia i w terminie sk³adania
uwag Zainteresowana nie z³o¿y³a uwagi.
Zgodnie z art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci.
Z ww. roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu planu.
17. Uwaga Nr 19
dotyczy terenów projektowanego cmentarza komunalnego, oznaczonego symbolem ZC.2 - Tereny Cmentarza.
Pani […]* wnios³a protest przeciwko budowie cmentarza komunalnego i spalarni zw³ok w planie "Ruszcza" oraz zg³osi³a
uwagi do "Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko":
1. W prognozie nie uwzglêdniono woli mieszkañców, maj¹cych prawo do dysponowania gruntami, których dotyczy
prognoza, a jedynie ¿yczenia urzêdników.
2. Nie przeprowadzono konsultacji w sprawie budowy cmentarza komunalnego na gruntach prywatnych; w³aœciciele
gruntów nie wyra¿aj¹ zgody na budowê na ich terenach
cmentarza komunalnego, s¹ zainteresowani, aby teren ten
by³ przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne.
3. Nie przeprowadzono konsultacji ani nie informowano mieszkañców o proponowanej lokalizacji spalarni zw³ok na terenie Ruszczy (nie ma na to zgody mieszkañców).
4. W prognozie nie ma ¿adnej wzmianki, ¿e proponowany
teren cmentarza komunalnego Ruszcza podlega ocenie archeologów.
5. Tereny te to ziemie I i II klasy gruntów. Propozycja budowy
cmentarza komunalnego w tym miejscu to "barbarzyñstwo" dla przyrody, a propozycja lokalizowania cmentarza
na takich ziemiach przypomina sytuacjê z czasów powstania kombinatu i Huty Lenina na najbardziej ¿yznych ziemiach w okolicach Krakowa, co doprowadzi³o do ich zdegradowania ekologicznego na pokolenia. Nale¿y wiêc wyci¹gn¹æ wnioski z tej pomy³ki i nie powtarzaæ jej.
6. W prognozie nie uwzglêdniono, jakimi si³ami i œrodkami
bêd¹ wyw³aszczani w³aœciciele gruntów, którzy nie maj¹
ochoty siê ich pozbywaæ.
7. Na proponowanym terenie lokalizacji cmentarza komunalnego w Ruszczy znajduj¹ siê studnie g³êbinowe i indywidualne studnie mieszkañców tych terenów (8 studni). Jest to Ÿród³o wody w rezerwie kryzysowej. Studnie g³êbinowe znajduj¹ siê te¿ w strefie "A" rejon Krzes³awic - ma byæ tam prowadzona trasa S7 i studnie znikn¹ lub zostan¹ zanieczyszczone. Niszczenie studni w pasie D i studni indywidualnych to
"barbarzyñstwo" i niepowetowana strata dla pokoleñ.
8. W prognozie b³êdnie oceniono dokumentacjê geotechniczn¹
(wykonan¹ w okresie, gdy by³y suche lata) i sugestie odnoœnie wód gruntowych. Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko powinna byæ odrzucona i ponownie opracowana
z uwzglêdnieniem konsultacji z mieszkañcami terenów, które obejmuj¹ plan "Ruszcza".
9. W prognozie nie uwzglêdniono ilu w³aœcicieli dzia³ek straci
prawo do wykorzystania ich na cele rolnicze. Stan¹ siê bezrobotnymi bez perspektywy rozwoju swoich gospodarstw.
W prognozie nie uwzglêdniono skutków spo³ecznych.
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10. W jakim okresie urz¹d uzyska pozwolenia na budowê nowego cmentarza komunalnego i jakie rekompensaty zostan¹ przewidziane na odszkodowania?
11.Teren ten by³ blokowany pod wzglêdem inwestycji od 30 lat
i nigdy nie zosta³y zrealizowane zamierzenia urzêdników.
Takie dalsze blokowanie tego terenu przez planistów doprowadzi mieszkañców do depresji i stagnacji, a œrodowisko do degradacji, a nie jego rozwoju. Je¿eli plan zostanie
uchwalony, Wnioskodawca bêdzie dochodziæ swoich praw
na drodze s¹dowej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1., Ad 5., Ad 11.
Lokalizacja projektowanego cmentarza wynika bezpoœrednio z ustaleñ obowi¹zuj¹cego Studium, uchwalonego przez
Radê Miasta Krakowa. Lokalizacja ta jest równie¿ zgodna z polityk¹ inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa, zawartej
w uchwale Nr CXIX/1050/98 Rady Miasta Krakowa z dnia
3.06.1998 r., ustalaj¹cej Program inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa na lata 1999 - 2018.
Dodatkowo teren pod lokalizacjê cmentarza posiada "zgodê roln¹" wydan¹ przez odpowiednie organy na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów klasy I i II.
Ad 2, Ad 3.
Konsultacje spo³eczne odnoœnie przeznaczenia terenów
w planie pod cmentarz w Ruszczy odbywaj¹ siê w trakcie sporz¹dzania projektu planu poprzez jego wy³o¿enie do publicznego wgl¹du i dyskusjê publiczn¹, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Ustaw¹
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W trakcie
dyskusji publicznej oraz wy³o¿enia projektu planu zainteresowani mogli zapoznaæ siê z ustaleniami projektu planu, w tym
równie¿ z zapisem w wyznaczonym Terenie Cmentarza ZC.2
dopuszczaj¹cym mo¿liwoœæ lokalizacji spopielarni. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenu nie jest równoznaczne z realizacj¹ inwestycji. Realizacja danej inwestycji musi byæ poprzedzona wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej. Ustalenia projektu planu nie
nakazuj¹, lecz dopuszczaj¹ lokalizacjê spopielarni zw³ok. Jest
to jedna z mo¿liwoœci lokalizacji tego typu inwestycji na terenie Krakowa.
Ad 4.
Zapis dotycz¹cy "oceny archeologów proponowanego terenu cmentarza komunalnego" znajduje siê w ustaleniach projektu planu miejscowego. Projekt planu okreœla elementy chronione prawem, zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych,
w tym m.in. granicê archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej oraz stanowiska archeologiczne. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne (w tym równie¿ budowa cmentarza) wymaga postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obiektów objêtych ochron¹
i opiek¹ konserwatorsk¹.
Projekt planu miejscowego uzyska³ pozytywne uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ad 6.
Sprawy wyw³aszczeñ reguluj¹ przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Procedurê tê mo¿na zastosowaæ
m.in. do nieruchomoœci po³o¿onych na obszarach przeznaczo-
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nych w planie miejscowym na cele publiczne, a takim celem
jest m.in. zak³adanie cmentarzy.
Nabycie nieruchomoœci na cele publiczne nie musi odbywaæ siê w trybie wyw³aszczeñ. Zgodnie z art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci. Z ww. roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu planu.
Ad 7.
Projekt planu miejscowego uwzglêdnia istniej¹ce ujêcia
wód podziemnych (w granicach obszaru planu studnie wiercone S-1) i wynikaj¹ce z nich uwarunkowania. Studnie g³êbinowe nie znajduj¹ siê na terenie lokalizacji cmentarza. Istniej¹ce
studnie g³êbinowe "nie znikn¹" i nie zostan¹ zanieczyszczone.
W odniesieniu do istniej¹cego ujêcia wód podziemnych znajduj¹cego siê w granicach terenu ochrony poœredniej pasa "D"
wydana zosta³a decyzja Wojewody Krakowskiego, która nie
wprowadza zakazu lokalizacji cmentarza. Ochrona ujêcia wód
podziemnych jest zagwarantowana ww. decyzj¹, wprowadzaj¹c¹ odpowiednie zakazy, nakazy i ograniczenia, które zosta³y
wpisane do ustaleñ projektu planu. Dodatkowo, w sporz¹dzonej "Opinii hydrogeologicznej, okreœlaj¹cej wp³yw projektowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Ruszczy na mo¿liwoœæ potencjalnego ska¿enia wód podziemnych", okreœlono,
¿e planowana rozbudowa cmentarza nie bêdzie stanowiæ zagro¿enia wód podziemnych ujêcia, a teren projektowanego
cmentarza nie stanowi obszaru zasilania ujêcia wody. W projekcie planu miejscowego uwzglêdniono równie¿ wyniki sporz¹dzonej "Dokumentacji geotechnicznej", której celem by³o
ustalenie warunków gruntowo - wodnych w terenie przeznaczonym pod cmentarz oraz wstêpna ocena geotechniczna pod³o¿a. Wyznaczone w ww. "Dokumentacji…" obszary o zró¿nicowanej przydatnoœci dla zlokalizowania miejsc pochówku
pozwoli³y na wydzielenie stref podzia³u powierzchni grzebalnej cmentarza.
Na terenie przeznaczonym pod cmentarz znajduj¹ siê 2 dzia³ki z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz przydomowymi studniami, jednak¿e obszar objêty jest w tym rejonie
sieci¹ wodoci¹gow¹. Wzd³u¿ ul. Jeziorko przebiega wodoci¹g
? 150, a wiêc nie ma ograniczeñ z korzystania z wody nadaj¹cej siê do picia i potrzeb gospodarczych.
Studnie znajduj¹ce siê na terenie przeznaczonym pod cmentarz, jak równie¿ znajduj¹ce siê w granicy strefy sanitarnej nie
bêd¹ mog³y s³u¿yæ do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.
Odnosz¹c siê do "rezerwy kryzysowej", jak¹ mog¹ stanowiæ studnie Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. zapewni³o, ¿e nie ma technicznych mo¿liwoœci pod³¹czenia przedmiotowych studni do systemu wodoci¹gowego
Miasta Krakowa i nie przewiduje wykorzystania zasobów wód
podziemnych ze studni. MPWiK S.A. eksploatuje cztery zak³ady wodoci¹gowe, pracuj¹ce w oparciu o wody powierzchniowe, których wydajnoœæ prawie dwukrotnie przewy¿sza zapotrzebowanie Miasta na wodê.
Projekt planu miejscowego uzyska³ pozytywne uzgodnienie Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
Ad 8.
Opracowana dokumentacja geotechniczna dla projektu
wstêpnego budowy cmentarza komunalnego w Krakowie-
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Ruszczy, wydziela cztery obszary o zró¿nicowanej przydatnoœci dla zlokalizowania miejsc pochówku i obiektów in¿ynierskich. W Prognozie nie dokonywano oceny ww. dokumentacji,
a jedynie korzystano z jej wyników.
Ad 1., Ad 9.
Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko zosta³a sporz¹dzona w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, z których nie wynika
potrzeba analizowania i oceniania aspektów spo³ecznych i ekonomicznych. Zosta³a tak¿e wraz z projektem planu miejscowego poddana Ustawowemu opiniowaniu i uzgodnieniu, w trakcie którego nie wniesiono do niej ¿adnych zastrze¿eñ.
Ad 10.
Nie ma mo¿liwoœci okreœlenia terminu uzyskania pozwolenia na budowê dla lokalizacji cmentarza. O pozwolenie na budowê bêdzie mo¿na wystêpowaæ po wejœciu w ¿ycie uchwa³y
Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Pozyskiwanie (wyw³aszczanie) gruntów w odniesieniu
do nieruchomoœci przeznaczonych w planach na cele publiczne (a zak³adanie cmentarzy jest takim celem) dokonuje siê
zgodnie z Ustaw¹ o gospodarce nieruchomoœciami.
Nabycie nieruchomoœci na cele publiczne nie musi odbywaæ siê w trybie wyw³aszczeñ. Zgodnie z art. 36 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ
istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia
nieruchomoœci lub jej czêœci. Z ww. roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu planu.
18. Uwaga Nr 20
dotyczy terenów projektowanego cmentarza komunalnego oznaczonego symbolem ZC.2 - Tereny Cmentarza.
Pan […]* wniós³ uwagê w zakresie:
1. "Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko", która nie uwzglêdnia oczekiwañ i woli mieszkañców, maj¹cych prawo do dysponowania swoim gruntem.
2. Projektu planu - przeciwko budowie cmentarza komunalnego i spalarni zw³ok w Ruszczy.
Uzasadnienie:
Wnioskodawca utrzymuje siê wy³¹cznie z rolnictwa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad.1.
"Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko" zosta³a sporz¹dzona w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy.
"Prognoza…" wraz z projektem planu miejscowego zosta³a
poddana Ustawowemu opiniowaniu i uzgodnieniom, w trakcie którego nie wniesiono do niej ¿adnych zastrze¿eñ.
Zgodnie z art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel mo¿e ¿¹daæ od Gminy odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci.
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Z ww. roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwaleniu planu.
Ad.2.
Lokalizacja projektowanego cmentarza wynika bezpoœrednio z ustaleñ obowi¹zuj¹cego Studium, uchwalonego przez
Radê Miasta Krakowa. Lokalizacja ta jest równie¿ zgodna z polityk¹ inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa, zawartej
w uchwale Nr CXIX/1050/98 Rady Miasta Krakowa z dnia
3.06.1998 r., ustalaj¹cej Program inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa na lata 1999 - 2018.
Zgodnie z zapisem ustaleñ projektu planu w wyznaczonym
Terenie Cmentarza ZC.2 dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizacji
spopielani. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie jest równoznaczne z realizacj¹ inwestycji. Realizacja danej inwestycji musi byæ poprzedzona
wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej. Ustalenia
projektu planu nie nakazuj¹, lecz dopuszczaj¹ lokalizacjê spopielani. Jest to jedna z mo¿liwoœci lokalizacji tego typu inwestycji na terenie Krakowa.
CZÊŒÆ II
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza" zosta³ w czêœci ponownie wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du w okresie od 2 czerwca do 2 lipca 2009 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 16 lipca 2009 r., wp³ynê³a 1 uwaga.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1671/2009
z dnia 27 lipca 2009 r. rozpatrzy³ uwagê dotycz¹c¹ wy³o¿onej
czêœci projektu planu. Niniejsze Rozstrzygniêcie, zgodnie
z przepisami art. 20 ust. 1 Ustawy, zawiera uwagê nieuwzglêdnion¹.
W zakresie uwagi nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób jej rozpatrzenia:
19. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki Nr 338 obr. 22 Nowa Huta, która w ponownie
wy³o¿onej czêœci projektu planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
- oznaczonym symbolem KD/G - Teren Komunikacji - drogi
klasy g³ównej.
oraz poza granicami ponownego wy³o¿enia, w terenach:
- oznaczonym symbolem MN - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej,
- oznaczonym symbolem MN/U.1 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej z Us³ugami,
- oznaczonym symbolem KD/L - Teren Komunikacji - drogi klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem KDW - Teren Komunikacji - tereny
dróg wewnêtrznych.
Pani […]* wnios³a uwagê o:
1. przeznaczenie dzia³ki Nr 338 obr. 22 w zakresie objêtym
ponownym wy³o¿eniem na zabudowê us³ugow¹ np.:
- zajazd,
- lub dom weselny,
- lub warsztat mechaniczny,
- lub sklep,
- lub motel,
- lub bar - restauracja,
- lub stacja benzynowa
2. przesuniêcie linii zabudowy w stronê ul. Igo³omskiej.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad.1
Projekt planu miejscowego dla przedmiotowej dzia³ki ustala mo¿liwoœæ lokalizacji czêœci wnioskowanych us³ug zarówno
od strony ul. Igo³omskiej tj. w terenie MN (Tereny Zabudowy
Mieszkaniowej Jednorodzinnej) - us³ug z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, ochrony zdrowia oraz rzemios³a w zakresie nie wymagaj¹cym sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko jako wbudowane w budynki mieszkalne
w formie lokalu u¿ytkowego oraz od strony ul. Narcyza Wiatra
w terenie MN/U.1 (Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej z Us³ugami) tj. us³ug z zakresu: handlu detalicznego,
gastronomii, us³ug zdrowia i rzemios³a nie wymagaj¹cego
przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko, zarówno jako wbudowane w budynki mieszkalne w formie lokalu
u¿ytkowego, jak te¿ jako mo¿liwe do realizacji obiekty wolnostoj¹ce.
Ad. 2
Nieprzekraczalna linia zabudowy nie mo¿e byæ przesuniêta w kierunku po³udniowym, gdy¿ stanowi kontynuacjê tej linii
od skrzy¿owania w rejonie ul. Rzepakowej a¿ do linii kolejowej,
tj. na ca³ej d³ugoœci wzd³u¿ po³udniowej granicy projektu planu miejscowego. Odstêpstwo od tej zasady (dla jednej dzia³ki)
pozostawa³oby w sprzecznoœci z kszta³towaniem ³adu przestrzennego.
________
* 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.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXXXI/1061/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "RUSZCZA"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Ruszcza"
zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. w uchwale w sprawie przyjêcia
planu oraz w czêœci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹
czêœæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
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1. Przebudowê, rozbudowê i budowê uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹c¹:
a) rozbudowê drogi KD/G (ul. Igo³omska),
b) rozbudowê odcinka ul. Jeziorko i budowê pozosta³ych dróg
KD/Z,
c) budowê po³¹czeñ drogi KD/G i KD/Z (ul. Jeziorko) z ul. N. Wiatra - w formie skrzy¿owania.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in. przystanki i inne urz¹dzenia transportu zbiorowego oraz - w infrastrukturze drogowej: chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem oraz urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.
2. Przebudowê, rozbudowê i budowê pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) Dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w obszarze
planu planuje siê, w oparciu o ruroci¹gi istniej¹ce, realizacjê sieci rozbiorczej zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do poszczególnych terenów przeznaczonych pod zabudowê.
2) Odprowadzenie œcieków:
a) G³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych bêdzie planowany kolektor sanitarny "RWP" (Ruszcza - Wyci¹¿e - Przylasek Wyci¹ski), przebiegaj¹cy
w ulicach Jeziorko - Wyci¹ska do pompowni strategicznej "PP" (poza planem), wraz z kolektorem bocznym w ul. N. Wiatra.
b) Dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w obszarze planu planuje siê, w oparciu o kolektor, o którym mowa
w pkt a, realizacjê sieci kanalizacyjnej zapewniaj¹cej
mo¿liwoœæ odprowadzenia œcieków z poszczególnych
terenów przeznaczonych pod zabudowê.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
a) Na terenach zurbanizowanych zaplanowano budowê
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do cieku oznaczonego "D", a z pó³nocno-wschodniej czêœci
obszaru do cieku oznaczonego "C".
b) Dla powierzchni szczelnej terenów drogi g³ównej KD/G
a tak¿e utwardzonych parkingów o powierzchni powy¿ej
0,1 ha obowi¹zuje realizacja kanalizacji opadowej wraz
z urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrêbnymi.
c) W pasach drogowych rezerwuje siê miejsce dla kana³u
deszczowego, odprowadzaj¹cego wody opadowe z pasa drogowego i z przynale¿nej zlewni.
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) Finansowanie i wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach m.in.:
a) finansowania inwestycji drogowych,
b) dotacji unijnych,
c) dotacji samorz¹du województwa,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) innych kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych œrodków zewnêtrznych,
g) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne.
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3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa
publiczno - prywatnego.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ 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 i kanalizacji sanitarnej ze œrodków MPWiK S.A.
Inwestycje infrastruktury technicznej zwi¹zane z urz¹dzeniem terenów cmentarza - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadzi Zarz¹d Cmentarzy
Komunalnych.
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.),
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
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.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
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