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4978
Uchwa³a* Nr LXXXII/1076/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudó³ Dominikañski".
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 "Sudó³ Dominikañski", 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 XI/163/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr CXIX/1282/06 Rady
Miasta Krakowa z dnia 25 paŸdziernika 2006 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudó³ Dominikañski". Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ok. 71 ha.
§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, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1,
ustalaj¹cy przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów;
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.

b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2, okreœlaj¹cy zasady
uzbrojenia terenów, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne; szczegó³owy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urz¹dzeñ nale¿y okreœlaæ na etapie przygotowania
inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych;
2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 3;
b) Rozstrzygniêcie 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.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
Jako podstawowy cel planu przyjêto ochronê œrodowiska
przyrodniczego i krajobrazu doliny potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), stanowi¹cej jeden z obszarów systemu przyrodniczego tzw. Parków Rzecznych w obszarze Krakowa. Obszar objêty planem posiada warunki do utworzenia ogólnodostêpnych terenów rekreacyjnych, w powi¹zaniu z istniej¹cymi
obiektami i terenami sportowo - wypoczynkowymi - oœrodkiem jazdy konnej, boiskami sportowymi, Parkiem Dominikañskim wraz z zespo³em zabudowy "¯abiego M³yna", a tak¿e
w powi¹zaniu z zespo³em Fortu 47 1/2 "Sudó³", wraz z zieleni¹
forteczn¹ i czêœci¹ terenów przedpola na wschód od fortu.
Celem szczegó³owym planu jest zapewnienie ci¹g³oœci przyrodniczej i funkcjonalnej pomiêdzy terenami Parku Dominikañskiego, zlokalizowanego w po³udniowej czêœci planu z terenami otaczaj¹cymi Fort 47 1/2 "Sudó³" w pó³nocnej czêœci planu.
Ustalenia planu okreœlaj¹ - zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju - granice i sposób zainwestowania i zagospodarowania terenów, których znacz¹ca czêœæ posiada wartoœci
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przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe oraz reguluj¹ zasady
rozwoju czêœci terenów mieszkaniowych i us³ugowych znajduj¹cych siê w granicach planu; uwzglêdniaj¹ tak¿e potrzeby przebudowy systemu komunikacyjnego w tym rejonie.
§4
1. Ustalenia planu stanowi¹ce treœæ uchwa³y, odnosz¹ siê odpowiednio do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu
i obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okreœlonym uchwa³¹.
2. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§5
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ linie zabudowy, o których mowa w zasadach ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
2) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê lub zg³oszeniem
i granicami projektu jego zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrêbnych; dla terenów inwestycji obejmuj¹cych wiêcej ni¿ jeden teren wyznaczony planem nale¿y stosowaæ odpowiednio ustalenia planu odnosz¹ce
siê do poszczególnych wyznaczonych terenów lub ich czêœci;
3) 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 œcian przyziemia, a w przypadku nadwieszeñ, podcieni z podporami
czy przejazdów - po obrysie ich wy¿szych kondygnacji;
4) wskaŸnik powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji; jeœli teren inwestycji obejmuje ro¿ne rodzaje terenów, to
wskaŸnik stosuje siê odpowiednio i odrêbnie dla ka¿dej
czêœci wyznaczonego planem terenu;
5) 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;
6) wielkogabarytowym urz¹dzeniu reklamowym - nale¿y
przez to rozumieæ urz¹dzenia reklamowe - wolnostoj¹ce
lub umieszczone na obiektach budowlanych i ogrodzeniach:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni przekraczaj¹cej 6,0 m2;
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których którykolwiek
przekracza 2,0 m;
c) o wysokoœci najwy¿szego elementu urz¹dzenia lub jego
noœnika przekraczaj¹cej 3,5 m wysokoœci od poziomu
istniej¹cego, przyleg³ego terenu;
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 6,0 m od poziomu istniej¹cego, przyleg³ego terenu;
7) terenowych urz¹dzeniach sportu i rekreacji - nale¿y
przez to rozumieæ naziemne budowle, nie stanowi¹ce budynków w rozumieniu przepisów odrêbnych, s³u¿¹ce uprawianiu sportu i rekreacji na otwartym powietrzu, takie jak
np.: boiska do gier, gimnastyki i lekkoatletyki, ogródki jordanowskie i place zabaw dla dzieci, œcie¿ki zdrowia.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami i opisami zawartymi w przepisach odrêbnych.
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3. Nazwy ulic przywo³ane w uchwale i opisane na Rysunku
Planu oraz nazwy instytucji i jednostek organizacyjnych nale¿y rozumieæ jako nazwy nadane ulicom i jednostkom organizacyjnym wg stanu na dzieñ uchwalenia planu; podobnie
nale¿y rozumieæ inne nazwy w³asne: w tym cieków wodnych, terenów, przedsiêbiorstw i instytucji istniej¹cych na
dzieñ uchwalenia planu.
§6
1. Elementy ustaleñ planu zawarte na Rysunku Planu:
1) granica obszaru objêtego planem - stanowi¹ca równoczeœnie liniê rozgraniczaj¹c¹ terenów po³o¿onych na
obrze¿u obszaru planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów
o ró¿nym przeznaczeniu i dopuszczeniach oraz ró¿nych
zasadach zabudowy i zagospodarowania, z zastrze¿eniem
pkt 1 i pkt 3;
3) linie rozgraniczaj¹ce Terenu Wód Powierzchniowych
Œródl¹dowych - ciek wodny Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), na odcinkach pokrywaj¹cych siê z Terenami Komunikacji oznaczone jako przerywane;
4) tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub o zró¿nicowanych
zasadach i standardach zagospodarowania, oznaczone symbolami identyfikacyjnymi i odpowiedni¹ numeracj¹:
a) ZPr.1 - ZPr.16 - Tereny Zieleni przeznaczone pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku
Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê
biologiczn¹;
b) ZPp.1 - ZPp.3 - Tereny Zieleni przeznaczone pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ parkow¹;
c) ZPo - Teren Zieleni przeznaczony pod zieleñ urz¹dzon¹
ogólnodostêpn¹ dla potrzeb sportu i rekreacji;
d) ZPs.1 - ZPs.3 - Tereny Zieleni przeznaczone pod zieleñ
urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ towarzysz¹c¹ obiektom
i urz¹dzeniom sportowym;
e) ZPf.1 - ZPf.2 - Tereny Zieleni przeznaczone pod obiekty forteczne, w tym ogólnodostêpn¹ zieleñ forteczn¹
oraz formy ziemne fortyfikacji;
f) ZPb.1 - ZPb.8 - Tereny Zieleni przeznaczone pod zieleñ
urz¹dzon¹ towarzysz¹c¹ obiektom budowlanym;
g) ZPi.1 - ZPi.2 - Tereny Zieleni przeznaczone pod zieleñ
urz¹dzon¹ izolacyjn¹;
h) WS - Teren Wód Powierzchniowych Œródl¹dowych
przeznaczony pod ciek wodny Sudó³ Dominikañski
(Rozrywka) wraz z jego biologicznym otoczeniem;
i) MW.1 - MW.2 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
podwy¿szonej intensywnoœci;
j) MW.3 - MW.5 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
niskiej intensywnoœci;
k) MW/U - Teren Zabudowy Mieszkaniowo - Us³ugowej przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami;
l) MN.1 - MN.4 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
podwy¿szonej intensywnoœci;
m) MN.5 - MN.9 - Tereny Zabudowy Mieszkaniowej
przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ niskiej intensywnoœci;
n) MN/U - Teren Zabudowy Mieszkaniowo - Us³ugowej przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami;
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o) U.1, U.4 - U.6 - Tereny Zabudowy Us³ugowej przeznaczone pod obiekty us³ug;
p) U.2 - Teren Zabudowy Us³ugowej przeznaczony pod
obiekty us³ug z zakresu turystyki s³u¿¹cych zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania oœrodka sportu, rekreacji i rehabilitacji konnej w terenie US.2;
q) U.3 - Tereny Zabudowy Us³ugowej przeznaczony pod
obiekty us³ug publicznych;
r) US.1 - US.2 - Tereny Zabudowy Us³ugowej przeznaczone pod obiekty i urz¹dzenia sportu, rekreacji i rehabilitacji konnej;
s) P/U - Teren Zabudowy Techniczno - Produkcyjnej
i Us³ugowej przeznaczony pod obiekty produkcyjne,
us³ugowe, sk³ady i magazyny;
t) G - Teren Infrastruktury Technicznej przeznaczony
pod stacjê redukcyjn¹ gazu;
u) Tereny Komunikacji oznaczone symbolami wg klasyfikacji, przeznaczone pod:
– KDG - drogê publiczn¹ klasy g³ównej,
– KDZ - drogê publiczn¹ klasy zbiorczej,
– KDL.1 - KDL.2 - drogi publiczne klasy lokalnej,
– KDD.1 - KDD.8 - drogi publiczne klasy dojazdowej
v) KDW - Teren Komunikacji przeznaczony pod drogê
wewnêtrzn¹;
w) KDX.1 - KDX.2 - Tereny Komunikacji przeznaczone
na komunikacjê publiczn¹ jako wydzielone ci¹gi pieszo-jezdne;
x) KDP - Teren Komunikacji przeznaczony pod ogólnodostêpny parking dla samochodów osobowych;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
2. Inne elementy okreœlone na Rysunku Planu:
1) obiekty wraz z otoczeniem wpisane do rejestru zabytków;
2) obiekty i obiekty wraz z otoczeniem ujête w gminnej
ewidencji zabytków;
3) Strefa Ochrony Konserwatorskiej;
4) Strefa Ochrony Konserwatorskiej Zabytków Twierdzy
Kraków;
5) stanowiska archeologiczne;
6) Strefa Archeologiczna Ochrony Konserwatorskiej;
7) Strefa Ochrony Wartoœci Przyrodniczych;
8) pomniki przyrody;
9) obszary wystêpowania osuwisk;
10) obszary intensywnego spe³zywania pokryw lessowych i zwietrzelinowych;
11) strefy sanitarne cmentarza "Pr¹dnik Czerwony" 50 m
i 150 m;
12) strefy ochrony poœredniej ujêæ wód podziemnych;
13) orientacyjna Granica Zbiorników Wód Podziemnych
GZWP 450;
14) tereny zalewowe (wody powodziowe Q1%) ;
15) strefa ponadnormatywnego oddzia³ywania akustycznego;
16) granica administracyjna Gminy Miejskiej Kraków;
17) granice i numery dzia³ek wg ewidencji;
18) granice i numery obrêbów wg ewidencji;
19) proponowane krawêdzie jezdni dróg;
20) mosty, k³adki, przepusty drogowe;
21) przebiegi szlaków turystycznych:
a) Szlak Dawnej Twierdzy Kraków - oznaczony na Rysunku Planu przerywan¹ lini¹ w kolorze czarnym,
b) Trasa historyczno - kulturowa Czerwonego Pr¹dnika
(szlak spacerowy) - oznaczony na Rysunku Planu przerywan¹ lini¹ w kolorze zielonym;
22) przebieg g³ównych tras rowerowych;
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23) punkty widokowe;
24) ci¹gi widokowe;
25) rejony lokalizacji przystanków autobusowych;
26) istniej¹ce cieki wodne, rowy, Ÿród³o
27) istniej¹ce studnie kopane.
ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce
dla ca³ego obszaru objêtego planem
§7
1. Utrzymanie b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów, w tym usuwanie drzew i
krzewów nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych w Rozdziale I - III.
2. W granicach obszaru objêtego planem ustala siê zasady:
1) zakaz lokalizacji placów handlowych, sk³adowych, magazynowych (z wyj¹tkiem dopuszczonych w Terenie ZabudowyTechniczno - Produkcyjnej i Us³ugowej);
2) zakaz lokalizacji nowych obiektów produkcyjnych i magazynowych oraz nowych obiektów handlu hurtowego;
3) zakaz lokalizacji ogrodów dzia³kowych w rozumieniu przepisów odrêbnych;
4) zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ o wysokoœci powy¿ej 2.20 m; dopuszcza siê lokalizacjê ogrodzeñ pe³nych do wys. 2,20 m w terenie MN.5 lecz wy³¹cznie wzd³u¿ drogi KDZ; dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ boisk sportowych i kortów o wysokoœci powy¿ej
2.20 m;
5) istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile ustalenia
planu nie stanowi¹ inaczej;
6) dopuszcza siê przeznaczenie istniej¹cych obiektów budowlanych na funkcje podstawowe zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów; w celu zapewnienia standardów u¿ytkowych lub technicznych dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych istniej¹cych obiektów budowlanych w ramach ustalonych zasad i standardów zagospodarowania terenów;
7) istniej¹ce obiekty budowlane w terenach, w których obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów innych ni¿ wyszczególnione w przeznaczeniu terenu i dopuszczeniach, pozostawia siê z mo¿liwoœci¹ prowadzenia robót budowlanych w celu zapewnienia standardów u¿ytkowych lub
technicznych, z wykluczeniem rozbudowy i nadbudowy,
o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej;
8) w przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ
przekracza wartoœæ ustalon¹ w zasadach zagospodarowania poszczególnych terenów w Rozdziale III, ich rozbudowa - jeœli jest dopuszczona - nie mo¿e powodowaæ
zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
9) inwestycje i zamierzenia dopuszczone dla poszczególnych terenów nale¿y prowadziæ po, lub ³¹cznie z realizacj¹ inwestycji i zamierzeñ z zakresu przeznaczenia terenu;
10) w obszarze objêtym planem wystêpuj¹ tereny nara¿one na osuwanie siê mas ziemnych: obszary wystêpowania osuwisk i obszary intensywnego spe³zywania pokryw lessowych i zwietrzelinowych; zosta³y one oznaczone na Rysunku Planu na podstawie opracowania "In-
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wentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagro¿onych ruchami masowymi oraz terenów, na których
te ruchy wystêpuj¹ w obrêbie miasta Krakowa, dzielnice I-VII, PIG, Kraków 2005"; w obszarach tych obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych, za
wyj¹tkiem ci¹gów pieszych i rowerowych; w przypadku
ich realizacji, jak równie¿ przy przebudowie istniej¹cych
sieci infrastruktury technicznej, nale¿y odpowiednio
uwzglêdniæ wystêpuj¹ce uwarunkowanie;
11) na ca³ym obszarze objêtym planem wymagane jest rozpoznanie warunków geotechnicznych dla posadawiania
projektowanych obiektów budowlanych, w sposób zgodny z przepisami odrêbnymi;
12) dopuszcza siê w granicach ca³ego obszaru objêtego planem lokalizowanie niewyznaczonych na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej (stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2), sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, przebudowê i rozbudowê istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej oraz prowadzenie podziemnych
sieci kablowych pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie
pozostaje w sprzecznoœci z pozosta³ymi ustaleniami planu;
13) zakaz lokalizacji masztów i urz¹dzeñ telefonii komórkowej w terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - us³ugowej i us³ugowej;
14) wysokoœæ masztów i urz¹dzeñ radiowych, telewizyjnych
i telefonii komórkowej nie mo¿e przekraczaæ (z zastrze¿eniem §36 ust. 5 pkt 6):
a) 4 m ponad ustalon¹ planem wysokoœæ zabudowy dla
zabudowy projektowanej,
b) 4 m na istniej¹cych budynkach;
15) nakaz opracowania projektu zieleni dla terenu inwestycji, jako czêœci sk³adowej projektu budowlanego, skomponowanej z obiektami ma³ej architektury i oœwietleniem, dla terenów oznaczonych symbolami: ZPr, ZPp,
ZPo, ZPs, ZPf, U, US, MW;
16) nakaz wyposa¿enia dojœæ, œcie¿ek i ci¹gów pieszych, œcie¿ek rowerowych i tras konnych - w przypadku ich urz¹dzania, w zale¿noœci od potrzeb - w niezbêdn¹ i zabezpieczaj¹c¹ infrastrukturê techniczn¹ oraz elementy ma³ej architektury i oœwietlenie.
§8
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5) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych wzd³u¿ ul. Lublañskiej - w terenach MW.2, ZPo i U.1 - w pasie o szerokoœci
30m od granicy obszaru planu.
2. W zakresie parametrów, wskaŸników i zasad kszta³towania
zabudowy ustala siê zasady:
1) w odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji, odrêbnie dla poszczególnych terenów wyznaczonych planem,
w Rozdziale III okreœla siê wskaŸniki:
a) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej, obowi¹zuj¹cy jako minimalny;
b) wskaŸnik powierzchni zabudowy obowi¹zuj¹cy jako
maksymalny;
2) wysokoœæ projektowanej zabudowy zosta³a okreœlona jako
maksymalna, odrêbnie dla poszczególnych terenów wyznaczanych planem, w Rozdziale III;
3) w przypadku realizacji nowej zabudowy, ustala siê zasady:
a) nakaz stosowania dachów spadzistych, w tym wielopo³aciowych (z zastrze¿eniem pkt b) o symetrycznym nachyleniu po³aci dachowych - k¹t nachylenia 30o - 40o
z doœwietleniem poprzez lukarny lub okna po³aciowe;
b) dopuszczenie stosowania dachów p³askich zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale III dla poszczególnych
terenów;
c) dopuszczenie stosowania dachów jednospadowych na
budynkach gospodarczych i gara¿ach;
d) zakaz stosowania do wykoñczenia elewacji materia³ów refleksyjnych, odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzuj¹cych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding, poliwêglan kana³owy, papa);
4) w celu w³aœciwego zagospodarowania terenów i kszta³towania zabudowy ustala siê i oznacza na Rysunku Planu
nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy - oznaczaj¹c¹ liniê, poza
któr¹ nie mog¹ wykraczaæ zewnêtrzne nadziemne œciany
budynków (z zastrze¿eniem § 26 ust. 4 pkt 7); dopuszcza
siê przekroczenie wyznaczonych linii zabudowy przez okapy i gzymsy, lecz nie wiêcej ni¿ 0,8 m oraz czêœci budynków takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnêtrzne, pochylnie i rampy nie wiêcej ni¿ 1,3 m.
§9
Ustalenia w zakresie wymagañ dotycz¹cych
kszta³towania przestrzeni publicznych

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. Dla zapewnienia ³adu przestrzennego, jego ochrony i kszta³towania, w granicach obszaru objêtego planem ustala siê
zasady:
1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyj¹tkiem dopuszczonych szczegó³owymi ustaleniami planu oraz tymczasowych obiektów budowlanych zwi¹zanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
2) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych;
3) zakaz lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych w terenach ZPr,
ZPp, ZPs, ZPf, ZPo; w pozosta³ych terenach dopuszcza siê
lokalizacjê urz¹dzeñ reklamowych zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, z zastrze¿eniem pkt 2;
4) urz¹dzenia reklamowe oraz szyldy informuj¹ce o prowadzonej dzia³alnoœci nale¿y umieszczaæ w obrêbie parteru
obiektu, w którym ta dzia³alnoœæ jest prowadzona; urz¹dzenia reklaqwmowe oraz szyldy nie mog¹ emitowaæ
œwiat³a pulsuj¹cego, a tak¿e przes³aniaæ otworów okiennych i drzwiowych oraz istotnych detali architektonicznych;

1. Okreœla siê jako przestrzenie publiczne:
1) drogi publiczne: istniej¹ce i projektowane;
2) zieleñ urz¹dzon¹:
a) ogólnie dostêpne otoczenie obiektów;
b) zieleñ urz¹dzon¹ jako park dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, us³ug i sportu, s³u¿¹c¹ zaspokajaniu potrzeb
mieszkañców;
3) otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej.
2. Ustala siê zasady kszta³towania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) lokalizowanie zabudowy z uwzglêdnieniem wyznaczonych
na Rysunku Planu nieprzekraczalnych linii zabudowy; gdzie
nie zosta³y wyznaczone, stanowi¹ je linie rozgraniczaj¹ce
terenów, z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych;
2) wzd³u¿ dróg publicznych nale¿y wprowadziæ pasma zieleni urz¹dzonej wg projektów opracowywanych w sposób
kompleksowy;
3) oœwietlenie ulic, placów, terenów rekreacji i wypoczynku
oraz us³ug publicznych, nale¿y wykonaæ wed³ug ca³oœciowego projektu dla terenu inwestycji;
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4) w zakresie reklam obowi¹zuj¹ zasady ustalone dla zapewnienia ³adu przestrzennego, jego ochrony i kszta³towania.
§ 10
1. W zakresie ochrony i kszta³towania œrodowiska ustala
siê zasady:
1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze lub potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, za wyj¹tkiem przedsiêwziêæ dotycz¹cych inwestycji komunikacji drogowej i z zakresu transportu publicznego, infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ wodnych zabezpieczaj¹cych przed skutkami powodzi i podtopieñ;
2) zakaz lokalizacji w terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ i mieszkaniowo - us³ugow¹ inwestycji
z zakresu dopuszczeñ, których oddzia³ywanie na œrodowisko mo¿e siêgaæ poza granice terenu inwestycji i powodowaæ obni¿enie dopuszczalnych standardów œrodowiskowych w³aœciwych dla zabudowy mieszkaniowej wg
przepisów odrêbnych;
3) zakaz lokalizacji tras i urz¹dzeñ dla wyczynowych sportów motorowych;
4) nakaz równoczesnego lub wyprzedzaj¹cego wyposa¿ania terenów inwestycji w sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej z zakresu odprowadzenia œcieków sanitarnych
i wód opadowych;
5) zaleca siê przy³¹czenie inwestycji wymagaj¹cych zaopatrzenia w energiê ciepln¹ do miejskiego systemu ciep³owniczego, a jeœli nie jest to uzasadnione ekonomicznie lub
technicznie - zastosowanie indywidualnych Ÿróde³ energii grzewczej i technologii wykorzystuj¹cych energiê elektryczn¹ lub paliwa czyste ekologicznie (gaz, lekki olej opa³owy) lub alternatywne Ÿród³a energii (energia s³oneczna, geotermalna); wyklucza siê stosowanie w nowych
obiektach paliw sta³ych jako podstawowego Ÿród³a ciep³a.
2. W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê zasady:
1) wskazuje siê nastêpuj¹ce zró¿nicowanie:
a) tereny ZPr, ZPp, ZPo, ZPs, ZPf i US - jako przeznaczone
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;
b) tereny MN i MW - jako przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹;
c) tereny MN/U i MW/U - jako przeznaczone na cele mieszkaniowo - us³ugowe;
d) w przypadku realizacji oraz utrzymania w terenie U.3
zabudowy zwi¹zanej z funkcjami podlegaj¹cymi ochronie akustycznej, tereny te obejmuje siê ochron¹ stosownie do zrealizowanej b¹dŸ utrzymanej funkcji,
2) 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, lokalizowanych w wyznaczonych terenach dróg;
3) oznacza siê na Rysunku Planu strefa ponadnormatywnego oddzia³ywania akustycznego ulic: Lublañskiej,
Dobrego Pasterza, Majora i Powstañców oraz linii kolejowych;
4) nowoprojektowane obiekty, podlegaj¹ce ochronie akustycznej, powstaj¹ce w strefie ponadnormatywnego
oddzia³ywania akustycznego lub w pierwszej linii zabudowy od projektowanej drogi KDZ, winny byæ wyposa¿one w skuteczne zabezpieczenia akustyczne zgodnie
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z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa budowlanego.
Równie¿ przy projektowaniu zagospodarowania w/w
terenów nale¿y przedstawione uwarunkowanie
uwzglêdniæ odpowiednio.
3. W zakresie zasad gospodarowania odpadami ustala siê
zasady:
1) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych,
zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie regulacjami prawa miejscowego w Gminie Miejskiej Kraków,
2) dopuszcza siê mo¿liwoœæ bie¿¹cego gromadzenia mas
ziemnych lub skalnych, na terenach przeznaczonych do
zainwestowania, zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji okreœlonych w przeznaczeniu i dopuszczeniach dla poszczególnych terenów; miejsce, sposób oraz zabezpieczenie ich
gromadzenia nale¿y ustalaæ w decyzjach administracyjnych z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;
4. W zakresie ochrony istniej¹cych ujêæ wód podziemnych
ustala siê zasady:
1) obowi¹zek odpowiedniej - do stanu faktycznego i prawnego - ochrony ujêæ wód podziemnych (4 studnie g³êbinowe: M-22 do M-25, znajduj¹ce siê poza granicami obszaru planu) w strefie ochrony - poœredniej, ustanowionej
decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia 11.09.1998 r.
znak: OS.III.6210-1-58/98, która wprowadzi³a nastêpuj¹ce zakazy, nakazy i ograniczenia:
2) w strefie ochrony ujêcia, w zewnêtrznym terenie ochrony
poœredniej zabrania siê:
a) wprowadzania œcieków do ziemi i wód powierzchniowych,
b) przechowywania i sk³adania odpadów promieniotwórczych,
c) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych
i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów do ich
transportu,
d) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierz¹t,
e) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemys³owych,
f) lokalizowania nowych zak³adów przemys³owych o profilu wymienionym w rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony
Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa w sprawie okreœlenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych
pogorszyæ stan œrodowiska,
g) lokalizowania nowych garbarni i zak³adów uszlachetniania skór,
h) lokalizowania nowych zak³adów przemys³owego prania,
odt³uszczania i farbowania materia³ów w³ókienniczych,
i) lokalizowania nowych stacji obs³ugi lub remontu sprzêtu budowlanego, rolniczego lub œrodków transportu,
posiadaj¹cych wiêcej ni¿ trzy stanowiska robocze, z wy³¹czeniem specjalistycznych stacji i warsztatów, prowadz¹cych okreœlon¹ jednoznacznie dzia³alnoœæ obejmuj¹c¹ geometriê i wywa¿anie kó³, ustawianie œwiate³, instalowanie zabezpieczeñ antyw³amaniowych oraz
tapicerstwo,
j) lokalizowania nowych lakierni i malarni, z wy³¹czeniem
zak³adów zu¿ywaj¹cych w roku mniej ni¿ 250 kg materia³ów malarskich oraz wy³¹czeniem lakierni proszkowych,
k) lokalizowania nowych zak³adów sortowania i wstêpnego przerobu z³omu, w tym z³omowania pojazdów i urz¹dzeñ mechanicznych;
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3) zakazy, nakazy i ograniczenia oraz przebieg stref ochronnych ujêæ wód podziemnych zawarte w decyzji okreœlonej
w pkt 1, mog¹ ulec zmianie lub aktualizacji w ramach nowych rozstrzygniêæ - podjêtych na podstawie przepisów
odrêbnych; w takim przypadku nale¿y stosowaæ je odpowiednio do stanu prawnego i faktycznego.
5. Na Rysunku Planu oznaczone zosta³y strefy sanitarne
cmentarza "Pr¹dnik Czerwony" (znajduj¹cego siê poza
obszarem planu), o zasiêgu 50 m i 150 m, w których - wg
przepisów odrêbnych - obowi¹zuj¹ odpowiednio nastêpuj¹ce ograniczenia:
1) 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;
2) odleg³oœæ, o której mowa w pkt 1, mo¿e zostaæ zmniejszona do 50 m (strefa sanitarna 50 m) pod warunkiem, ¿e
teren w granicach od 50 m do 150 odleg³oœci od cmentarza zostanie wyposa¿ony w sieæ wodoci¹gow¹ i wszystkie budynki korzystaj¹ce z wody bêd¹ do tej sieci pod³¹czone.
6. W zakresie ochrony przed powodzi¹ zaleca siê stosowanie w budynkach rozwi¹zañ projektowych i technicznych
ograniczaj¹cych zagro¿enie powodziowe ze strony potoku
Sudó³ Dominikañski (Rozrywka).
§ 11
Zasady ochrony wartoœci przyrodniczych i krajobrazu
1. W celu ochrony i prawid³owego zagospodarowania terenów najbardziej wartoœciowych przyrodniczo, w tym naturalnej zieleni otaczaj¹cej potok Sudó³ Dominikañski (Rozrywka) wyznacza siê Strefê Ochrony Wartoœci Przyrodniczych.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obowi¹zuj¹ce w Strefie Ochrony Wartoœci Przyrodniczych, oznaczonej na Rysunku Planu:
1) zakaz lokalizacji nowych budynków;
2) istniej¹ce obiekty budowlane i tereny objête granicami
Strefy mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy;
dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych istniej¹cych obiektów budowlanych z wykluczeniem rozbudowy
i nadbudowy (nie dotyczy obiektów w Terenie Zieleni
ZPs.3);
3) wymagane utrzymanie oraz ochrona zieleni naturalnej;
4) zakaz naruszania naturalnej formy koryta potoku Sudó³
Dominikañski (Rozrywka), w tym realizacji wszelkiego rodzaju nasypów oraz zmian w ukszta³towaniu brzegów potoku oraz jego najbli¿szego otoczenia, za wyj¹tkiem terenów inwestycji dla k³adek (mostków) oraz urz¹dzeñ
i obiektów przeciwpowodziowych, je¿eli koniecznoœæ ich
lokalizacji wynika z przepisów odrêbnych;
5) zakaz lokalizacji ogrodzeñ.
3. W celu ochrony obiektów przyrody wskazuje siê na Rysunku
Planu pomniki przyrody:
1) oznaczone w Rozporz¹dzeniu Nr 7 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za
pomniki przyrody oraz uchylenia uznania za pomniki przyrody na terenie województwa ma³opolskiego (Dz. Urz.
Nr 85, poz. 1086):
– jesion wynios³y o obwodzie 385 cm, ul. Powstañców 50,
dzia³ka ewidencyjna Nr 44/1, obr. 21 Œródmieœcie,
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– klon pospolity o obwodzie 376 cm, ul. Powstañców 50,
dzia³ka ewidencyjna Nr 44/1, obr. 21 Œródmieœcie,
2) ustanowione Uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa Nr XXXIII/
272/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie uznania 54
drzew za pomniki przyrody:
– œwierk pospolity o obwodzie 229 cm, dzia³ka ewidencyjna Nr 46, obr. 21 Œródmieœcie,
– kasztanowiec bia³y o obwodzie 248 cm, dzia³ka ewidencyjna Nr 46, obr. 21 Œródmieœcie,
– kasztanowiec bia³y o obwodzie 266 cm, dzia³ka ewidencyjna Nr 46, obr. 21 Œródmieœcie,
– kasztanowiec bia³y o obwodzie 268 cm, dzia³ka ewidencyjna Nr 46, obr. 21 Œródmieœcie,
– kasztanowiec bia³y o obwodzie 276 cm, dzia³ka ewidencyjna Nr 46, obr. 21 Œródmieœcie,
3) ustanowiony Uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa Nr LX/783/08
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa:
– topola bia³a o obwodzie 487 cm, dzia³ka ewidencyjna
Nr 64, 688/7, obr. 21, 22 Œródmieœcie.
4. W zakresie ochrony wartoœci przyrodniczych i krajobrazu
ustala siê zasady:
1) zakaz zwiêkszania istniej¹cej powierzchni zabudowy na
terenach i dzia³kach zabudowanych, na których wskaŸniki
powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni zabudowy, ustalone dla poszczególnych terenów w Rozdziale
III s¹ przekroczone;
2) nakaz ochrony istniej¹cych wartoœci przyrodniczych oraz
elementów œrodowiska naturalnego - w szczególnoœci cieku wodnego i otaczaj¹cej go roœlinnoœci;
3) nakaz zachowania i utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ
z mo¿liwoœci¹ usuwania w trybie pielêgnacyjnym egzemplarzy w z³ym stanie zdrowotnym oraz egzemplarzy zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu; dopuszcza siê na terenach
przeznaczonych do zainwestowania mo¿liwoœæ usuwania
drzew i krzewów w niezbêdnym zakresie, z adaptacj¹
najbardziej wartoœciowych egzemplarzy jako elementów
nowego projektu zagospodarowania zieleni¹;
4) dopuszcza siê dzia³ania zwi¹zane z utrzymaniem, konserwacj¹ (pielêgnacj¹) zieleni wysokiej i niskiej, urz¹dzonej
i nieurz¹dzonej oraz ich kszta³towanie w celu poprawy
warunków krajobrazowych;
5) obowi¹zek utrzymania pasów ochronnych wzd³u¿ powierzchniowych wód publicznych w oparciu o przepisy
odrêbne w tym utrzymania istniej¹cych sieci rowów,
Ÿróde³ i cieków powierzchniowych z dopuszczeniem okreœlonym w pkt 6;
6) dopuszcza siê regulacjê cieków powierzchniowych, na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych; w przypadku umacniania brzegów i koryta potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka) obowi¹zuje ograniczenie stosowanych
materia³ów do naturalnych takich jak np. faszyna, drewno, kamieñ naturalny.
§ 12
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
1. W celu ochrony zabytków realizowanej na podstawie przepisów odrêbnych:
1) oznacza siê na Rysunku Planu obiekty wraz z otoczeniem
wpisane do rejestru zabytków:
a) pod Nr A-98/M (15.06.2007r.) - fort Nr 47 ½ "Sudó³"
po³o¿ony w Krakowie, przy ul. Powstañców wraz z otoczeniem, w granicach dzia³ek ewidencyjnych Nr: 4, 3,
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11 i 277 obr. 21 Œródmieœcie - fort pancerny III pierœcienia fortyfikacjiTwierdzy Kraków (oznaczony na Rysunku Planu szrafem w kolorze czerwonym i symbolem ZR 1);
b) pod Nr A-907 (10.III.1992r.) - "dwór otoczony ogrodem
przy ul. Dobrego Pasterza 121, w granicach historycznego zespo³u" - zespó³ dawnego folwarku benedyktyñskiego, póŸniej szpitala œw. £azarza, z dworem i ogrodem w granicach dzia³ek ewidencyjnych Nr: 380/10,
380/2, 703/2 oraz czêœciowo na dzia³ce Nr 699/1, obr. 22
Œródmieœcie; zabudowa zespo³u dawnego folwarku benedyktyñskiego po³o¿ona jest poza granicami obszaru
objêtego planem; w granicach obszaru planu znajduje
siê dzia³ka Nr 380/2 obr. 22 Œródmieœcie i pó³nocna
czêœæ dzia³ki Nr 380/10, natomiast dzia³ki Nr 703/2 i 699/1
po³o¿one s¹ poza obszarem planu (oznaczony na Rysunku Planu szrafem w kolorze czerwonym i symbolem
ZR 2);
2) oznacza siê na Rysunku Planu obiekty wraz z otoczeniem
ujête w gminnej ewidencji zabytków:
a) dawny m³yn - tzw. "¯abi M³yn" - z pocz. XX w., przy
ul. Olszeckiej 18 wraz z otaczaj¹cym go parkiem, który
powsta³ w miejscu dawnych stawów dominikañskich
(oznaczony na Rysunku Planu szrafem w kolorze br¹zowym i symbolem ZE 1);
b) dawny folwark dominikañski przy ul. Dobrego Pasterza 117-119 na dzia³kach ewidencyjnych Nr: 380/6, 381,
380/8, 380/9 obr. 22 Œródmieœcie; zabudowania zespo³u dawnego folwarku dominikañskiego po³o¿one s¹ poza
granicami obszaru objêtego planem; w granicach obszaru planu znajduje siê dzia³ka Nr 380/9 obr. 22 Œródmieœcie i czêœæ pó³nocna dzia³ki Nr 380/6, natomiast
dzia³ki Nr 381 i 380/8 po³o¿one s¹ poza obszarem planu
(oznaczony na Rysunku Planu szrafem w kolorze br¹zowym i symbolem ZE 2);
c) zespó³ zieleni fortecznej na zachód od fortu 48 "Batowice" wraz z dawnym wojskowym placem æwiczeñ, zwi¹zanym z fortem 48 "Batowice" oraz pozosta³oœciami terenowego ukszta³towania dawnej strzelnicy, na dzia³kach ewidencyjnych Nr: 46, 48 i 49 obr. 21 Œródmieœcie
i czêœci dzia³ki Nr 1/150 obr. 5 Nowa Huta (oznaczony na
Rysunku Planu szrafem w kolorze br¹zowym i symbolem ZE 3);
3) oznacza siê na Rysunku Planu obiekty ujête w gminnej
ewidencji zabytków:
a) dom przy ul. Dobrego Pasterza 95 z 1942 r. (oznaczony
na Rysunku Planu kolorem br¹zowym i symbolem ZE 4);
b) budynek przy ul. Rozrywka 45 (prawdopodobnie koszarowy) z XIX/XX w. (oznaczony na Rysunku Planu
kolorem i symbolem ZE 5);
c) mostek nad potokiem Sudó³ Dominikañski przy ul. Rozrywka z XIX/XX w. (oznaczony na Rysunku Planu kolorem br¹zowym i symbolem ZE 6);
d) dom przy ul. Dziekanowickiej 2 z 1 æw. XX w. (oznaczony
na Rysunku Planu kolorem br¹zowym i symbolem ZE 7);
4) dla zapewnienia ochrony i w³aœciwego wykorzystania
obiektów zabytkowych oraz w celu prawid³owego zagospodarowania ich otoczenia wyznacza siê i oznacza na
Rysunku Planu:
a) Strefê Ochrony Konserwatorskiej, obejmuj¹c¹ obiekty
wraz z otoczeniem wymienione w ust. 1: pkt 1 lit. b, pkt 2
lit. a, b, pkt 3 lit. a, b, d;
b) Strefê Ochrony Konserwatorskiej Zabytków Twierdzy
Kraków, obejmuj¹c¹ obiekty wraz z otoczeniem wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. c;
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5) wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie obiektów wraz
z otoczeniem okreœlonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz w Strefach okreœlonych w pkt 4, wymagaj¹ postêpowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, dotycz¹cymi ochrony zabytków odnosz¹cymi siê do obszarów
i obiektów objêtych ochron¹ i opiek¹ konserwatorsk¹,
w zakresie ich ochrony, z uwzglêdnieniem ustaleñ planu.
2. W celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej
na podstawie przepisów odrêbnych:
1) obejmuje siê ochron¹ i oznacza na Rysunku Planu stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji:
a) Nr obszaru 102-57; Nr stanowiska w obszarze 1/222
(na Rysunku Planu ozn. numerem 1);
b) Nr obszaru 102-56; Nr stanowiska w obszarze 5/34 (na
Rysunku Planu ozn. numerem 2);
2) na obszarze stanowisk archeologicznych, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, przed rozpoczêciem robót budowlanych
obowi¹zuje przeprowadzenie badañ archeologicznych
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
3) wyznacza siê Strefê Archeologiczn¹ Ochrony Konserwatorskiej na podstawie zasiêgu obszarów okreœlonych w
Studium jako "Strefa nadzoru archeologicznego" oraz
obszarów ochrony konserwatorskiej zidentyfikowanych
w ramach sporz¹dzania planu;
4) w obszarze Strefy Archeologicznej Ochrony Konserwatorskiej podczas prowadzenia prac ziemnych zwi¹zanych
z robotami budowlanymi obowi¹zuje nadzorowanie prac
przez osobê uprawnion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych.
§ 13
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. Z uwagi na specyfikê planu nie ustala siê wielkoœci dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u i ³¹czenia nieruchomoœci, w tym minimalnej i maksymalnej wielkoœci dzia³ek, z wyj¹tkiem terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹.
3. Przy dokonywaniu nowych podzia³ów i ³¹czenia nieruchomoœci wTerenach Zabudowy Mieszkaniowej jednorodzinnej
i Terenach Zabudowy Mieszkaniowo - Us³ugowej jednorodzinnej, ustala siê minimaln¹ wielkoœæ dla nowowydzielanych dzia³ek budowlanych:
1) w terenach MN.1 - MN.4:
a) 600 m2 dla budynku w uk³adzie wolnostoj¹cym,
b) 500 m2 dla budynków w uk³adzie bliŸniaczym,
c) 400 m2 dla budynków w uk³adzie szeregowym, dopuszczonym wy³¹cznie w terenach MN.3 i MN.4.
2) w terenach MN.5 - MN.9:
a) 800 m2 dla budynku w uk³adzie wolnostoj¹cym,
b) 600 m2 dla budynków w uk³adzie bliŸniaczym, dopuszczonym wy³¹cznie w terenach MN.5 - MN.8;
3) w terenie MN/U:
a) 600 m2 dla budynku w uk³adzie wolnostoj¹cym,
b) 500 m2 dla budynków w uk³adzie bliŸniaczym,
c) 400 m2 dla budynków w uk³adzie szeregowym,
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§ 14
Zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy uk³adu komunikacyjnego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu przez
docelowy uk³ad drogowy:
1) uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
a) drogê publiczn¹ klasy g³ównej ruchu przyspieszonego
- ul. Lublañsk¹ - w kierunku ul. Bora-Komorowskiego
(znajduj¹c¹ siê poza obszarem planu, przy jego po³udniowej granicy);
b) drogê publiczn¹ klasy g³ównej - oznaczon¹ na Rysunku
Planu symbolem KDG - ul. Lublañsk¹ - ul. Strzelców
(z której w obszarze planu znajduje siê fragment
ul. Strzelców);
c) drogê publiczn¹ klasy zbiorczej - oznaczon¹ na Rysunku Planu symbolem KDZ - ul. Powstañców, wraz z odcinkiem planowanego prze³o¿enia poza teren cmentarza "Pr¹dnik Czerwony" (z której w obszarze planu znajduje siê fragment);
2) zakres przedstawiony w pkt 1 okreœla planowany docelowy
stan uk³adu obs³ugi komunikacyjnej; jego osi¹gniêcie wymaga rozbudowy drogi wymienionej w pkt 1 lit. b oraz c;
3) uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy obejmuje:
a) drogi publiczne klasy lokalnej - oznaczone na Rysunku
Planu symbolami KDL.1 (ul. Dobrego Pasterza) i KDL.2
(ul. Majora) - istniej¹ce;
b) drogi publiczne klasy dojazdowej - oznaczone na Rysunku Planu symbolami KDD.1 - KDD.8, istniej¹ce;
c) drogê wewnêtrzn¹ - oznaczon¹ na Rysunku Planu symbolem KDW (planowana);
d) komunikacja publiczna jako wydzielone ci¹gi pieszojezdne - oznaczone na Rysunku Planu symbolami KDX.1
(istniej¹ca) i KDX.2 (planowana w ramach obs³ugi terenów mieszkaniowych MN.5 i MN.9 oraz w ramach
zagospodarowania Fortu 47 ½ "Sudó³" - terenów ZPf.1,
ZPp.2 i ZPp.3);
4) etapowanie rozbudowy uk³adu drogowego powinno
uwzglêdniaæ efektywnoœæ udostêpniania terenów dla planowanego zagospodarowania i umo¿liwiaæ rozbudowê
sieci infrastruktury; przebudowy uk³adu drogowego nale¿y dokonywaæ z zachowaniem ci¹g³oœci dojazdów do
nieruchomoœci;
5) nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi istniej¹ce drogi wewnêtrzne zachowuj¹ dotychczasowe funkcje w granicach swoich pasów drogowych;
6) nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, niezbêdne dla poszczególnych inwestycji, dojazdy z dostêpem do dróg publicznych nale¿y wyznaczaæ 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;
7) wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów budowlanych powinny byæ okreœlone w projektach budowlanych i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami
odrêbnymi dla tych projektów;
8) projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu
tras rowerowych, z wykorzystaniem terenów dróg i innych terenów; dopuszcza siê realizacjê niewyznaczonych
na Rysunku Planu tras rowerowych; podstawowy zakres
sieci tras rowerowych jest przedstawiony na Rysunku
Planu; w procedurach dotycz¹cych przygotowania inwe-
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stycji i remontów, które mog³yby mieæ wp³yw na uk³ad
komunikacji rowerowej, jednostki Urzêdu Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane poddaæ ich rozwi¹zania ocenie - zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w Gminie Kraków; przebieg tras rowerowych nale¿y oprzeæ o planowany system rowerowy ogólnomiejski, z wykorzystaniem terenów
drogowych i szlaków w terenach zieleni;
9) 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 przebudowy i eksploatacji) nale¿y odpowiednio przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia i rozwi¹zania - zapewniaj¹ce warunki dla
poruszania siê osób niepe³nosprawnych (w tym z dysfunkcj¹ wzroku) - w terenach komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ komunikacyjnych,
ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego
transportu publicznego oraz w innych terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne.
10) Tereny Komunikacji, w miejscach przeciêcia z Terenem
Wód Powierzchniowych Œródl¹dowych oznaczonym
symbolem WS, nie mog¹ naruszaæ jego integralnoœci
i ci¹g³oœci.
2. Okreœla siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej obszaru:
1) minimalne wskaŸniki iloœci miejsc postojowych dla samochodów osobowych, na parkingach i w gara¿ach, odpowiednio do przeznaczenia terenów dla:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 miejsce na
1 mieszkanie lub 2 miejsca na jeden dom jednorodzinny;
b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 miejsce na
1 mieszkanie;
c) zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej: 1 miejsce na
1 mieszkanie i dodatkowo 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
d) us³ug komercyjnych: 20 miejsc na 100 zatrudnionych
i dodatkowo 25 miejsc na 1 tys. m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) us³ug publicznych: 20 miejsc na 100 zatrudnionych i dodatkowo 5 miejsc na 1 tys. m2 powierzchni u¿ytkowej;
f) us³ug sportu:10 miejsc na 100 u¿ytkowników;
g) zabudowy techniczno - produkcyjnej i us³ugowej:
25 miejsc na 100 zatrudnionych.
2) miejsca parkingowe nale¿y bilansowaæ w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego, na wyznaczonych planem terenach;
3) dodatkowe miejsca parkowania dla samochodów osobowych mog¹ byæ projektowane tak¿e w obrêbie terenów
KDL.1 - KDL.2 i KDD.1- KDD.8 - jako pasy i zatoki postojowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi, lub na wydzielonych terenach, dla których dopuszczone jest lokalizowanie miejsc postojowych, w tym na terenie KDP.
3. Okreœla siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹ zbiorow¹:
1) podstawowym œrodkiem obs³ugi obszaru bêd¹ linie autobusowe komunikacji miejskiej oraz linie tramwaju szybkiego w planowanej trasie tramwajowej z Rakowic do
Mistrzejowic;
2) do obs³ugi transportu autobusowego powinny byæ dostosowane ulice klasy lokalnej i ulice wy¿szych klas;
3) planowane w przysz³oœci zorganizowanie Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej umo¿liwi dostêp obszaru do regionalnych
i miejskich po³¹czeñ kolejowych z pobliskich przystanków
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Batowice i Pr¹dnik Czerwony (po³o¿onych poza granic¹
obszaru), za poœrednictwem komunikacji autobusowej
w ul. Powstañców.
§ 15
Zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych
rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
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;
3) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ 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 parametrów technicznych (œrednic,
przekrojów itp.) 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 Planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym obszarze, 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;
3. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów okreœlono w zapisach ustaleñ ust. 4 - 10 oraz na Rysunku Rozwi¹zañ
Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do
uchwa³y.
4. Wskazuje siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, w nastêpuj¹cych strefach zaopatrzenia w wodê:
a) podstawowej, pracuj¹cej w oparciu o ZUW Rudawa,
o rzêdnej linii ciœnieñ 255,00 m n.p.m.,
b) podwy¿szonej, pracuj¹cej w oparciu o hydroforniê "Na
Barciach", o rzêdnej linii ciœnieñ 270,00 m n.p.m.,
c) strefie zbiornika Mistrzejowice, o rzêdnej linii ciœnieñ
268,00 m n.p.m.;
2) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci magistralnej:
a) Ø 400 od ul. Lublañskiej w kierunku pó³nocnym, z mo¿liwoœci¹ jej przebudowy;
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3) sieæ rozbiorcz¹ w strefie podstawowej bêd¹ stanowiæ sieci
wodoci¹gów:
a) φ 200 mm w ul. Dobrego Pasterza,
b) φ 200 mm w ul. £uszczkiewicza, wzd³u¿ potoku Sudó³ do
ul. Strzelców,
c) φ 200 mm w ul. Strzelców,
d) φ 150 mm w ul. Majora,
e) φ 150 mm w ul. Promienistych, ul.Boznañskiej,
f) φ 150 mm w drodze osiedlowej równoleg³ej do ul. Naczelnej,
g) φ 100 mm w ul. Dominikanów,
h) φ 100 mm w ulicy bocznej do ul. Majora
i) φ 100 mm w drodze osiedlowej równoleg³ej do ul. Sudolskiej;
4) sieæ rozbiorcz¹ w strefie podwy¿szonej bêd¹ stanowiæ
sieci wodoci¹gów:
a) φ 250 mm w ul. Powstañców,
b) φ 150 mm w drodze ³¹cz¹cej ul. Powstañców z ul. Rozrywka w pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru objêtego
planem,
c) φ 150 mm wzd³u¿ po³udniowo-wschodniej granicy
cmentarza Batowice - ul. Rozrywka - wzd³u¿ ul. Strzelców;
5) sieæ rozbiorcz¹ w strefie zbiornika Mistrzejowice bêd¹
stanowiæ sieci wodoci¹gów:
a) φ 200 mm w ul. Powstañców,
b) φ 100 mm w ul. Dziekanowickiej;
6) w rejonie ul. Strzelców planowana budowa magistrali
wodoci¹gowej φ 600 do zbiorników Górka Narodowa;
7) zaopatrzenie w wodê odbiorców planuje siê:
a) w terenie MW.2 z sieci rozbiorczej w strefie podstawowej, zasilanie dwustronne: z wodoci¹gu φ 400 w rejonie
ul. Dominikañskiej oraz z wodoci¹gu φ 200 w ul. Dobrego Pasterza po jego rozbudowie do ul. Kaczary,
b) w terenie U.1 z sieci rozbiorczej w strefie podstawowej, w oparciu o wodoci¹g φ 225 przebiegaj¹cy przez
teren,
c) w terenie U.2 z sieci rozbiorczej w strefie podstawowej,
w oparciu o wodoci¹g φ 175 w ul. Dobrego Pasterza
(poza obszarem planu),
d) w terenach ZPf.1 i ZPp.2 z wodoci¹gu φ 250 mm w ul. Powstañców lub poprzez sieæ wodoci¹gow¹ w strefie zbiornika Mistrzejowice,
e) w terenach MN.5 - MN.9 poprzez rozbudowê sieci wodoci¹gowej w strefie zbiornika Mistrzejowice, w oparciu o sieci wodoci¹gów wymienione w pkt 5,
f) w pozosta³ych terenach z sieci rozbiorczej w strefie podstawowej, w oparciu o wodoci¹gi wymienione w pkt 3;
8) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, ustala siê techniczne strefy ochrony:
a) dla magistrali wodoci¹gowej φ 600 mm, pas terenu
o szerokoœci:
- po 8,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy;
- po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
b) dla magistrali wodoci¹gowej φ 400 mm, pas terenu
o szerokoœci:
- po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji zabudowy;
- po 2,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w którym zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
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c) dla sieci wodoci¹gowych rozbiorczych do φ 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.
5. Wskazuje siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) w obszarze objêtym planem obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej, z odprowadzeniem œcieków sanitarnych
w uk³adzie centralnym;
2) uk³ad sieci kanalizacyjnej tworz¹ g³ówne kana³y:
a) kana³ sanitarny φ 800 w ul. Lublañskiej na odcinku od
przed³u¿enia ul. £epkowskiego do Ronda Polsadu,
b) kana³ sanitarny φ 600-500-400-300 wzd³u¿ potoku
Sudó³,
c) kana³ sanitarny φ 500 w ul. Boznañskiej,
d) kana³ sanitarny φ 400 na przed³u¿eniu ul. £epkowskiego, pomiêdzy ul. Dobrego Pasterza a ul. Lublañsk¹,
e) kana³ sanitarny φ 400 w ul. Strzelców,
f) kana³ sanitarny φ 300 w ul. Dobrego Pasterza,
3) odprowadzenie œcieków sanitarnych z obiektów zlokalizowanych w obszarze objêtym planem planuje siê:
a) dla terenu MW.2 odbiornikiem bêdzie kana³ sanitarny
φ 800 mm w ul. Lublañskiej,
b) dla terenu U.1 odbiornikiem bêdzie kana³ sanitarny
φ 600 mm przebiegaj¹cy przez teren,
c) dla terenu U.2 odbiornikiem bêdzie kana³ sanitarny
φ 300 mm w ul. Dobrego Pasterza,
d) dla terenów MN.5 - MN.8 oraz ZPf.1 i ZPp.2 poprzez
realizacjê kanalizacji sanitarnej dla której odbiornikiem
bêdzie kolektor w ul. Rozrywka,
e) dla pozosta³ych terenów dla odprowadzenia œcieków
sanitarnych planuje siê rozbudowê kanalizacji sanitarnej poprzez realizacjê przy³¹czy lub krótkich odcinków
kana³ów w drogach lokalnych, pod³¹czonych do najbli¿szego istniej¹cego kana³u sanitarnego,
f) planowana jest przebudowa istniej¹cego kana³u
w ul. Rozrywka z dostosowaniem œrednic do prognozowanych potrzeb,
g) planowana jest budowa kana³u sanitarnego w ul. Reduta wraz z przejœciem przez potok Sudó³;
4) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci
kanalizacyjnej ustala 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. Wskazuje siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy systemu odprowadzania wód opadowych:
1) obszar odwadniany jest przez potok Sudó³ Dominikañski,
system odwodnienia tworz¹:
a) kana³y deszczowe φ 300-500 mm w rejonie Terenów
Zabudowy Us³ugowej, przy ul. Rozrywka,
b) kana³y deszczowe φ 500 i φ 600 mm z terenu cmentarza
Batowice,
c) kana³ deszczowy o przekroju 750 x 900 mm w ul. Reduta,
d) kana³ deszczowy o przekroju 600 x 900 mm w ul. Strzelców (po pó³nocnej stronie potoku Sudó³),
e) kana³ deszczowy o przekroju 600 x 900 mm w ul. Strzelców (po po³udniowej stronie potoku Sudó³),
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f) kana³ deszczowy o przekroju 600 x 900 mm w ul. £uszczkiewicza,
g) kana³ deszczowy φ 500 i φ 600 mm w ul. Dobrego Pasterza,
h) kana³ deszczowy φ 500 i o przekroju 600 x 900 mm
w ul. Promienistych,
i) kana³y deszczowe φ 500 mm w ul. Lublañskiej,
j) kana³ deszczowy o przekroju 600 x 1000 mm w ul. £epkowskiego,
k) kana³ deszczowy o przekroju 700 x 1000 mm - w po³udniowo- zachodniej czêœci obszaru;
2) w ul. Kaczary planowana jest budowa kana³u deszczowego φ 300 i 400 mm;
3) w po³udniowo-zachodniej czêœci obszaru planowana jest
budowa Kana³u Ulgi dla potoku Sudó³ Dominikañski na
odcinku ul. Lublañska - ul. Dominikanów i odcinku ul. Dominikanów - ul. Majora;
4) dla powierzchni szczelnej terenów drogi g³ównej KDG
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;
5) w pasach drogowych rezerwuje siê miejsce dla kana³u
deszczowego, odprowadzaj¹cego wody opadowe z pasa
drogowego i z przynale¿nej zlewni;
6) 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;
7) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w pasach
drogowych, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
a) 5,0 m od zabudowy;
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
7. Wskazuje siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy systemu gazowniczego na obszarze objêtym planem:
1) Ÿród³a zaopatrzenia w gaz:
a) tereny po³o¿one na pó³noc od ulicy Sudolskiej (zabudowa blokowa osiedla Pr¹dnik Czerwony) s¹ zasilane
ze stacji SRP II° przy ul. £uszczkiewicza poprzez gazoci¹gi niskiego ciœnienia;
b) tereny po³o¿one w rejonie ul. Promienistych s¹ zasilane ze stacji SRP II° przy ul. Lublañskiej poprzez gazoci¹gi niskiego ciœnienia;
c) tereny po³o¿one w rejonie ulic Dobrego Pasterza, Majora s¹ zasilane poprzez gazoci¹gi œredniego ciœnienia;
2) sieæ rozdzielcz¹ tworz¹:
a) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 350 mm relacji Mogi³a Zederman, przecinaj¹cy obszar planu w rejonie Cmentarza Batowice,
b) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 150 mm w ulicach Strzelców - Rozrywki - rejon ul. Majora - rejon ul. Dobrego Pasterza,
c) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 100 mm w ul. Naczelnej,
d) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 80 mm w ul. £upkowskiego
e) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 65-80 mm w ul. Promienistych i ul. Bitschana,
f) stacja redukcyjno-pomiarowa II° zlokalizowana w rejonie ul. £uszczkiewicza,
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g) gazoci¹g niskiego ciœnienia φ 200 mm w rejonie
ul. £uszczkiewicza.
h) gazoci¹g niskiego ciœnienia φ 150-100 mm w rejonie
ulic Lublañska - Boznañskiej - Dziedzica;
3) od ruroci¹gów, o których mowa w pkt 2, planuje siê realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej, zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ
doprowadzenia gazu do poszczególnych obiektów;
4) w terenach po³o¿onych w rejonie ul. Powstañców, ul. Dziekanowicka planuje siê budowê rozdzielczej sieci gazowej
œredniego ciœnienia, dla której Ÿród³em gazu bêdzie gazoci¹g φ 350 mm relacji Mogi³a - Zederman;
5) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
6) dla planowanych gazoci¹gów œredniego i niskiego ciœnienia nale¿y ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu; szerokoœæ
stref kontrolowanych, których linia œrodkowa pokrywa siê
z osi¹ gazoci¹gu, powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi
przepisami odrêbnymi.
8. Wskazuje siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów ciep³owniczych:
1) tereny po³o¿one na zachód od ul. Reduta oraz w rejonie
ul. Rozrywka znajduj¹ siê w zasiêgu miejskiego systemu
ciep³owniczego miasta Krakowa; tereny w rejonie ul. Powstañców znajduj¹ siê poza zasiêgiem miejskiego systemu ciep³owniczego;
2) uk³ad sieci ciep³owniczej wysokoparametrowej tworz¹
ciep³oci¹gi:
1) 2 x φ 400 mm, od ul. Lublañskiej w kierunku pó³nocnym,
2) 2 x φ 350 mm, w rejonie ul. Majora - Naczelna - Strzelców,
3) 2 x φ 300 mm, wzd³u¿ ul. Strzelców,
4) 2 x φ 200 mm, wzd³u¿ ul. Majora,
5) 2 x φ 200 mm, odga³êzienie do SWC przy ul. £uszczkiewicza,
6) 2 x φ 150 mm, odga³êzienie do SWC Pr¹dnik Czerwony
przy ul. Strzelców,
7) 2 x φ 100 mm, odga³êzienie do SWC Powstañców 50
w rejonie ul. Rozrywka (sieæ preizolowana),
8) 2 x φ 50-125 mm, w rejonie ul. Promienistych;
3) uk³ad sieci ciep³owniczej niskoparametrowej tworz¹ Stacja Wymienników Ciep³a przy ul. Powstañców 50 wraz
z sieci¹ w rejonie ul. Rozrywka,
4) ustala siê strefy ochrony wzd³u¿ istniej¹cych ciep³oci¹gów,
w których zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych:
a) po 3,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gu Dn 300 400 mm,
b) po 2,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów do Dn
250 mm od zewnêtrznego obrysu kana³u ciep³owniczego lub ruroci¹gu;
5) sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebiegu elementów sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ
dostêpu zarz¹dcy sieci do tych elementów w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem prac eksploatacyjnych,
remontowych, modernizacyjnych lub polegaj¹cych na likwidacji awarii;
6) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o centralny system ciep³owniczy miasta, indywidualne
Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze;
7) zaopatrzenie w ciep³o planuje siê z miejskiej sieci ciep³owniczej lub ze Ÿróde³ indywidualnych i lokalnych systemów ciep³owniczych, z zastrze¿eniem § 10 ust. 1 pkt 5.
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9. Wskazuje 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 nowych odbiorców
planuje siê z istniej¹cych i planowanych stacji transformatorowych; istniej¹ce stacje transformatorowe SN/nn
bêd¹ przebudowywane w dostosowaniu do zapotrzebowania na moc elektryczn¹; 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;
3) wskazuje siê jako zasadê budowê stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji wnêtrzowych lub
napowietrznych;
4) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci œredniego i niskiego napiêcia;
5) ustala siê strefy techniczne wzd³u¿ liniowych napowietrznych obiektów elektroenergetycznych, których
wielkoœci i sposób zagospodarowania okreœlaj¹ przepisy odrêbne;
6) zakaz zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
wg przepisów odrêbnych.
10. Wskazuje siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, g³ówne ci¹gi telekomunikacyjne:
a) wzd³u¿ ul. Lublañskiej,
b) wzd³u¿ ul. Promienistych,
c) wzd³u¿ ul. Dobrego Pasterza,
d) wzd³u¿ ul. Majora,
e) wzd³u¿ ul. Rozrywka,
f) wzd³u¿ ul. Strzelców,
g) wzd³u¿ ul. Powstañców,
h) w rejonieTerenów Zabudowy Us³ugowej, przy ul. Rozrywka;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹
oraz poprzez rozbudowê alternatywnych urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
3) wskazuje siê, jako zasadê budowê linii telekomunikacyjnych uk³adanych w kana³ach teletechnicznych lub linii
doziemnych kablowych;
4) 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;
5) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewodowej telekomunikacyjnej.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe Przeznaczenie poszczególnych
terenów oraz zasady ich zagospodarowania
§ 16
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale III obejmuj¹:
1) przeznaczenia terenów;
2) dopuszczenia;
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3) warunki lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i lokali;
4) zasady i standardy wykorzystania terenów i realizacji inwestycji oraz odpowiednie wskaŸniki i parametry.
2.Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu s¹ okreœlone na
Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi i symbolem identyfikacyjnym.
3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi przeznacza
siê wy³¹cznie na funkcje zawieraj¹ce siê w przeznaczeniu
terenów, a przy spe³nieniu warunków okreœlonych planem i przepisami odrêbnymi, na funkcje i wyposa¿enie
dopuszczone.
4. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹, a nieprzekraczaln¹
lini¹ zabudowy nale¿y zagospodarowaæ jako zieleñ urz¹dzon¹, z dopuszczeniem lokalizacji urz¹dzeñ budowlanych,
o których mowa w przepisach odrêbnych - zwi¹zanych z przeznaczeniem i dopuszczeniem terenu.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów o ustalonym w Rozdziale III przeznaczeniu nale¿y realizowaæ z uwzglêdnieniem zasad i ustaleñ
okreœlonych w rozdzia³ach I i II.
§ 17
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni oznaczone symbolami ZPr.1,
ZPr.2, ZPr.3, ZPr.4, ZPr.5, ZPr.6, ZPr.7, ZPr.8, ZPr.9, ZPr.10,
ZPr.11, ZPr.12, ZPr.13, ZPr.14, ZPr.15, ZPr.16, przeznaczone
pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku
Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹.
2. W przeznaczeniu terenów ZPr zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka).
3. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji, w tym placów
zabaw dla dzieci;
2) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek
rowerowych i tras konnych;
3) k³adek i mostków - pieszych, pieszo-rowerowych i konnych;
4) parkowych zbiorników wodnych (takich jak: stawy, oczka
wodne).
4. W terenie ZPr.14 dopuszcza siê przebudowê potoku Sudó³
Dominikañski (Rozrywka) w pierwotne koryto, na po³udnie
od ul. Powstañców.
5. W terenach ZPr.5, ZPr.6, ZPr.7, ZPr.8 dopuszcza siê:
1) utrzymanie oraz prowadzenie robót budowlanych istniej¹cych obiektów budowlanych, z wykluczeniem rozbudowy i nadbudowy;
2) lokalizacjê miejsc postojowych w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych wy³¹cznie dla obs³ugi istniej¹cych budynków mieszkalnych, z wy³¹czeniem pasa terenu o szerokoœci 20 m wzd³u¿
linii rozgraniczaj¹cych Teren Wód Powierzchniowych Œródl¹dowych oznaczony symbolem WS.
6. W terenie ZPr.16 dopuszcza siê lokalizacjê do 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w formie tzw. parkingów zielonych (o nawierzchni przepuszczalnej);
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7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów ZPr:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 85%;
z wyj¹tkiem terenu ZPr.16, gdzie wskaŸnik powierzchni
biologicznie czynnej - min. 70%;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2, 3 nie mo¿e
przekroczyæ 15% powierzchni terenu inwestycji z zastrze¿eniem pkt 7;
3) podczas dzia³añ inwestycyjnych nale¿y ograniczyæ do minimum ingerencjê w istniej¹ce ukszta³towanie terenu oraz
istniej¹c¹ szatê roœlinn¹.
§ 18
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni oznaczone symbolami ZPp.1,
ZPp.2, ZPp.3, przeznaczone pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ parkow¹.
2. W przeznaczeniu terenów ZPp zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka).
3. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji, w tym placów
zabaw dla dzieci;
2) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek
rowerowych i tras konnych;
3) k³adek i mostków - pieszych, pieszo-rowerowych i konnych;
4) parkowych zbiorników wodnych (takich jak: stawy, oczka
wodne).
4. W terenie ZPp.1 dopuszcza siê:
1) przebudowê istniej¹cego budynku zabytkowego - tzw. "¯abi
M³yn", o którym mowa w §12 ust. 2 pkt 2 lit. a, z wykluczeniem zmiany istniej¹cych gabarytów, z dopuszczeniem odtworzenia urz¹dzeñ i elementów zwi¹zanych z "Dawnym
m³ynem Dominikañskim na Pr¹dniku Czerwonym";
2) docelowe przeznaczenie istniej¹cego budynku zabytkowego - tzw. "¯abi M³yn" - na funkcje:
a) administracyjno - biurowe, konferencyjne,
b) kulturalne, wystawiennicze, koncertowe;
c) inne, us³ugowe, zwi¹zane z docelowym przeznaczeniem;
3) utrzymanie oraz prowadzenie robót budowlanych istniej¹cych obiektów budowlanych na dzia³kach ewidencyjnych
Nr: 491 i 492, obr. 22 Œródmieœcie, z wykluczeniem rozbudowy i nadbudowy.
5. W terenie ZPp.2 dopuszcza siê lokalizacjê budynku pe³ni¹cego funkcje takie jak np.: zaplecze sanitarne, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, z uwzglêdnieniem ustalonych zasad i standardów zagospodarowania.
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów ZPp:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 70% dla
terenu ZPp.1; min. 80% dla terenów ZPp.2 i ZPp.3,
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 5%,
3) wysokoœæ zabudowy - max. 5 m; z wyj¹tkiem istniej¹cej
zabudowy w terenie ZPp.1,
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4) dla obs³ugi istniej¹cych obiektów w terenie ZPp.1, dopuszcza siê zapewnienie niezbêdnych miejsc postojowych,
w iloœci nie przekraczaj¹cej 7 stanowisk, w terenie KDD.2;
5) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w terenie ZPp.2.
§ 19
1. Wyznacza siê Teren Zieleni oznaczony symbolem ZPo, przeznaczony pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ dla potrzeb
sportu i rekreacji.
2. W przeznaczeniu terenu ZPo zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone œcie¿ki lub
ci¹gi piesze wraz z niezbêdn¹ i zabezpieczaj¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹,
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka).
3. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji;
2) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek rowerowych;
3) k³adek i mostków - pieszych, pieszo-rowerowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu ZPo:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 75%;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 i 3 nie mo¿e
przekroczyæ 25% powierzchni terenu inwestycji;
3) wysokoœæ obiektów oraz urz¹dzeñ - max. 5 m;
4) ustala siê zakaz przekrywania terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji, za pomoc¹ zadaszeñ w tym, równie¿ tymczasowych pow³ok pneumatycznych.
§ 20
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni oznaczone symbolami ZPs.1,
ZPs.2, ZPs.3, przeznaczone pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ towarzysz¹c¹ obiektom i urz¹dzeniom sportowym.
2. W przeznaczeniu terenów ZPs zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka).
3. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji;
2) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek rowerowych oraz tras konnych;
3) k³adek i mostków - pieszych, pieszo-rowerowych i konnych.
4. W terenie ZPs.1 dopuszcza siê docelowe przeznaczenie istniej¹cych obiektów na funkcje:
1) us³ugowe - zwi¹zane ze sportem, rekreacj¹ i turystyk¹;
2) gastronomiczne;
3) administracyjno - biurowe.
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5. W terenach ZPs.2 i ZPs.3 dopuszcza siê lokalizacjê terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji konnej, powi¹zanych funkcjonalnie z terenami U.2, US.1 i US.2.
6. W terenie ZPs.3 ustala siê utrzymanie istniej¹cego oœrodka
sportu, rekreacji i rehabilitacji konnej z dopuszczeniem jego
rozbudowy i przebudowy, z uwzglêdnieniem ustalonych zasad i standardów zagospodarowania.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów ZPs:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% dla
terenu ZPs.1; min. 70% dla terenów ZPs.2, ZPs.3;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30% dla terenu
ZPs.1; max. 25% dla terenów ZPs.2, ZPs.3;
3) wysokoœæ zabudowy - max. 13 m przy dachach spadzistych, a 11 m przy dachach p³askich dla terenu ZPs.1;
max. 9,5 m dla terenu ZPs.3;
4) wysokoœæ obiektów oraz urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 2
i 3 - max. 5 m;
5) zakaz lokalizacji obiektów i us³ug nie zwi¹zanych z obs³ug¹ terenu;
6) dopuszcza siê stosowanie obiektów tymczasowych w postaci przekryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych
przekrywaj¹cych urz¹dzenia sportu i rekreacji;
7) zapewnienie niezbêdnych miejsc postojowych w iloœci
okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów
osobowych, o których mowa w § 14 ust. 2.
§ 21
1. Wyznacza siê Teren Zieleni oznaczony symbolem ZPf.1,
przeznaczony pod obiekty forteczne, w tym ogólnodostêpn¹
zieleñ forteczn¹ oraz formy ziemne fortyfikacji.
2. Teren ZPf.1 obejmuje zabytek Twierdzy Kraków - fort Nr 47 1/2
"Sudo³" wraz z ziemnymi formami fortyfikacji oraz zieleni¹ forteczn¹, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a.
3. W przeznaczeniu terenu ZPf.1 zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Dopuszcza siê:
1) renowacjê i rewitalizacjê zespo³u fortecznego oraz jego
otoczenia;
2) uzupe³nienie substancji architektonicznej fortu oraz elementów jego uk³adu urbanistycznego;
3) wykorzystanie i adaptacjê obiektów dla funkcji us³ugowych, w celu racjonalnego zagospodarowania oraz rewaloryzacji zespo³u fortecznego i jego otoczenia parkowego (Park Galicyjski), przy zachowaniu i ochronie istniej¹cych wartoœci kulturowych i przyrodniczych;
4) lokalizacjê niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek rowerowych oraz tras konnych;
5) iluminacjê obiektów i zespo³u fortecznego z uwzglêdnieniem
przepisów odrêbnych dotycz¹cych ochrony dóbr kultury i zabytków; wyklucza siê stosowanie neonów oraz reklam œwietlnych emituj¹cych pulsuj¹ce lub fosforyzuj¹ce œwiat³o;
6) umieszczanie znaków, urz¹dzeñ informacji wizualnej w postaci tablic informacyjnych, pozostaj¹cych w funkcjonalnym zwi¹zku z u¿ytkowaniem obiektu lub zespo³u,
z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych dotycz¹cych
ochrony dóbr kultury i zabytków.
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5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu ZPf.1:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 85%;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 i 4 nie mo¿e
przekroczyæ 15% powierzchni terenu inwestycji;
3) dzia³ania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 - powinny byæ
podporz¹dkowane wartoœciom historycznym, w tym uzupe³nienie budowli w obrêbie fortu oraz w obrêbie wa³ów
fortecznych, nale¿y podporz¹dkowaæ uk³adowi historycznego za³o¿enia, charakterystycznego dla budowli fortecznej z zastosowaniem materia³ów tradycyjnych z wyj¹tkiem elementów lub konstrukcji, wymagaj¹cych ze wzglêdów technicznych zastosowania innych materia³ów;
4) zakaz zmiany obrysu i form istniej¹cych skarp, obwa³owañ pozosta³ych ziemnych form fortyfikacji za wyj¹tkiem
rekonstrukcji zniszczonych fragmentów;
5) zakaz likwidacji i naruszania istniej¹cego drzewostanu
z wyj¹tkiem zabiegów pielêgnacyjnych i wycinek uczytelniaj¹cych zieleñ maskuj¹c¹ oraz pierwotn¹ funkcjê obiektów i obwa³owañ;
6) wszelkie dzia³ania dopuszczone w terenie ZPf.1 nale¿y
realizowaæ wg kompleksowego projektu zagospodarowania, uwzglêdniaj¹cego jednolity charakter projektowanych
elementów.
§ 22
1. Wyznacza siê Teren Zieleni oznaczony symbolem ZPf.2, przeznaczony pod obiekty forteczne, w tym ogólnodostêpn¹ zieleñ forteczn¹ oraz formy ziemne fortyfikacji.
2.Teren ZPf.2 obejmuje pozosta³oœci obiektów oraz terenowego ukszta³towania dawnej strzelnicy elementarnej zwi¹zanej z fortem 48 "Batowice" wraz z zieleni¹ forteczn¹, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. c.
3. W przeznaczeniu terenu ZPf.2 zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka).
4. Dopuszcza siê:
1) renowacjê i rewitalizacjê zespo³u dawnej strzelnicy oraz
jej otoczenia;
2) uzupe³nienie elementów substancji architektonicznej
obiektów dawnej strzelnicy oraz jej uk³adu urbanistycznego i ukszta³towania terenu dawnej strzelnicy dla celów
edukacyjnych i poznawczych;
3) lokalizacjê niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek rowerowych oraz tras konnych;
4) lokalizacjê k³adek i mostków - pieszych, pieszo-rowerowych i konnych;
5) iluminacjê obiektów i zespo³u fortecznego z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych dotycz¹cych ochrony dóbr
kultury i zabytków; wyklucza siê stosowanie neonów oraz
reklam œwietlnych emituj¹cych pulsuj¹ce lub fosforyzuj¹ce œwiat³o,
6) umieszczanie znaków, urz¹dzeñ informacji wizualnej w postaci tablic informacyjnych, pozostaj¹cych w funkcjonalnym zwi¹zku z u¿ytkowaniem obiektu lub zespo³u;
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z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych dotycz¹cych
ochrony dóbr kultury i zabytków.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu ZPf.2:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 90%;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 i 4 nie mo¿e
przekroczyæ 10% powierzchni terenu inwestycji;
3) renowacja i rewitalizacja, o których mowa w ust. 4 pkt 1
- powinny byæ podporz¹dkowane wartoœciom historycznym z zastosowaniem materia³ów tradycyjnych,
z dopuszczeniem wspó³czesnych technologii budowlanych;
4) do budowy urz¹dzeñ i obiektów, o których mowa w ust. 3
i 4, nale¿y stosowaæ materia³y drewniane i kamienne z wyj¹tkiem elementów lub konstrukcji, wymagaj¹cych ze
wzglêdów technicznych zastosowania innych materia³ów;
5) zakaz zmiany form istniej¹cych skarp, obwa³owañ i pozosta³ych ziemnych form fortyfikacji za wyj¹tkiem rekonstrukcji zniszczonych fragmentów;
6) zakaz likwidacji i naruszania istniej¹cego drzewostanu
z wyj¹tkiem zabiegów pielêgnacyjnych i wycinek uczytelniaj¹cych zieleñ maskuj¹c¹ oraz pierwotn¹ funkcjê obiektów i obwa³owañ;
7) wszelkie dzia³ania dopuszczone w terenie ZPf.2 nale¿y
realizowaæ wg kompleksowego projektu zagospodarowania, uwzglêdniaj¹cego jednolity charakter projektowanych
elementów.
§ 23
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni oznaczone symbolami ZPb.1,
ZPb.2, ZPb.3, ZPb.4, ZPb.5, ZPb.6, ZPb.7, ZPb.8, przeznaczone pod zieleñ urz¹dzon¹ towarzysz¹c¹ obiektom budowlanym.
2. W przeznaczeniu terenów ZPb zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka).
3. W terenach ZPb.2, ZPb.3, ZPb.4, ZPb.5, ZPb.6 dopuszcza siê
lokalizacjê k³adek i mostków - pieszych i pieszo jezdnych.
4. W terenie ZPb.1 oraz w czêœciach terenów ZPb.4, ZPb.5 i ZPb.7
nie objêtych Stref¹ Ochrony Wartoœci Przyrodniczych, dopuszcza siê lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ ogrodowych
s³u¿¹cych rekreacji codziennej, z uwzglêdnieniem ustalonych
zasad i standardów zagospodarowania terenu.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów ZPb:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 85%;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 nie
mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni terenu inwestycji;
3) wysokoœæ obiektów oraz urz¹dzeñ, o których mowa
w ust. 2, 3 i 4 - max. 6 m przy dachach spadzistych, a 4 m
przy dachach p³askich;
4) dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych w istniej¹cych obiektach budowlanych, z wykluczeniem rozbudowy i nadbudowy.
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§ 24
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni oznaczone symbolami ZPi.1,
ZPi.2, przeznaczone pod zieleñ urz¹dzon¹ izolacyjn¹.
2. W przeznaczeniu terenów ZPi zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów ZPi:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 90%;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 nie mo¿e
przekroczyæ 10% powierzchni terenu inwestycji.
§ 25
1. Wyznacza siê Teren Wód Powierzchniowych Œródl¹dowych
oznaczony symbolem WS, przeznaczony pod ciek wodny
Sudó³ Dominikañski (Rozrywka) wraz z jego biologicznym
otoczeniem.
2. W przeznaczeniu terenu WS zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka).
3. Dopuszcza siê lokalizacjê k³adek i mostków pieszych, pieszorowerowych i konnych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu WS:
1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 i 3 nie mo¿e
przekroczyæ 10% powierzchni terenu inwestycji;
2) przy realizacji obiektów i urz¹dzeñ, o których mowa
w ust. 2 i 3, nale¿y ograniczyæ ingerencjê w istniej¹ce
ukszta³towanie terenu oraz istniej¹c¹ szatê roœlinn¹.
5. Teren WS nale¿y traktowaæ jako jeden ci¹g³y teren niezale¿nie od przecinaj¹cych go Terenów Komunikacji oznaczonych symbolami: KDG, KDZ, KDL.1, KDD.2, KDD.5,
KDD.7, KDX.1.
§ 26
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej oznaczone symbolami MW.1, MW.2, przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ podwy¿szonej intensywnoœci.
2. W przeznaczeniu terenów MW.1, MW.2 zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
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4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi
wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których
mowa w § 14 ust. 2.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) lokali us³ugowych;
2) terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji, w tym placów
zabaw dla dzieci;
3) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek
rowerowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów MW.1, MW.2:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 50% dla
terenu MW.1, min. 40% dla terenu MW.2;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30%;
3) wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej - max. 26 m dla terenu MW.1, max. 18,5 m dla terenu MW.2; dopuszcza siê
stosowanie dachów p³askich;
4) w terenie MW.2 dopuszcza siê zlokalizowanie zespo³u gara¿y jako jednego obiektu o wys. max. 7 m, poza lini¹
zabudowy w odleg³oœci 10 m od krawêdzi jezdni ul. Lublañskiej
5) wysokoœæ pozosta³ych obiektów oraz urz¹dzeñ - max. 5 m;
6) lokale us³ug, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nale¿y
lokalizowaæ w parterach budynków mieszkalnych, w formie lokalu u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej tego
lokalu nie przekraczaj¹cej 20% powierzchni ca³kowitej
budynku;
7) w terenie MW.1 zakaz lokalizacji budynków, których wymiar d³u¿szego boku wzd³u¿ ulicy Dobrego Pasterza przekracza 30 m.
§ 27
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej oznaczone symbolami MW.3, MW.4, MW.5, przeznaczone pod
zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ niskiej intensywnoœci.
2. W przeznaczeniu terenów MW.3, MW.4, MW.5 zawieraj¹ siê
elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹
obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których mowa w § 14
ust. 2.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) lokali us³ugowych;
2) terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji, w tym placów
zabaw dla dzieci;
3) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek
rowerowych;
4. W terenie MW.5 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów us³ug
jako obiektów wolnostoj¹cych lub dobudowanych.
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5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów MW.3, MW.4, MW.5:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40%;
3) wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej - max. 13 m przy
dachach spadzistych, a 11 m przy dachach p³askich;
4) wysokoœæ zabudowy us³ugowej dopuszczonej w terenie
MW.5, nie mo¿e przekroczyæ 11 m przy dachach spadzistych, a 9,5 m przy dachach p³askich;
5) wysokoœæ pozosta³ych obiektów i urz¹dzeñ - max. 5 m;
6) warunkiem lokalizacji obiektów dopuszczonych w terenie
MW.5, jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia
terenów zwi¹zanych z tym dopuszczeniem nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu inwestycji, z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 1;
7) lokale us³ug, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lokalizowaæ
w parterach budynków mieszkalnych, w formie lokalu
u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej nie przekraczaj¹cej
20% powierzchni ca³kowitej budynku.
§ 28
1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Mieszkaniowo - Us³ugowej oznaczony symbolem MW/U, przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ z us³ugami.
2. W przeznaczeniu terenu MW/U zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê
i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z ochron¹ przed powodzi¹ ze strony potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których mowa
w § 14 ust. 2.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek rowerowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu MW/U:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 30%;
3) wysokoœæ zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej - max. 16 m
przy dachach spadzistych, a 14 m przy dachach p³askich;
4) wysokoœæ pozosta³ych obiektów i urz¹dzeñ - max. 5 m;
5) us³ugi, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ lokalizowane
jako wbudowane w partery budynków mieszkalnych lub
jako obiekty wolnostoj¹ce, b¹dŸ dobudowane;
6) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej us³ugami, o których mowa w ust. 1 nie mo¿e przekroczyæ 50%
powierzchni terenu, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 1).
§ 29
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej oznaczone symbolami MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, przeznaczone pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ podwy¿szonej intensywnoœci.
2. W przeznaczeniu terenów MN.1, MN.2, MN.3, MN.4 zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
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1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury, w tym obiekty i urz¹dzenia
ogrodowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z ochron¹ przed powodzi¹ ze strony potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których mowa
w § 14 ust. 2.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) lokali us³ugowych;
2) lokali rzemios³a w zakresie nie wymagaj¹cym sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów MN.1, MN.2, MN.3, MN.4:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%,
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40%,
3) wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej:
a) w terenach MN.3 i MN.4 - max. 12 m;
b) w terenach MN.1 i MN.2 - obowi¹zuje zakaz zmiany
wysokoœci istniej¹cych obiektów,
4) wysokoœæ pozosta³ych obiektów i urz¹dzeñ - max. 5 m
przy dachach spadzistych, a 4 m przy dachach p³askich;
5) lokale us³ug oraz rzemios³a, o których mowa w ust. 3,
lokalizowaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi;
6) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna mo¿e byæ realizowana (z zachowaniem minimalnych wielkoœci nowowydzielanych dzia³ek budowlanych) w uk³adzie wolnostoj¹cym i bliŸniaczym; w terenach MN.3 i MN.4 dopuszcza siê
realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w uk³adzie szeregowym;
7) obiekty oraz urz¹dzenia ogrodowe, o których mowa w ust.
2 pkt 2, lokalizowaæ w g³êbi dzia³ki, tzn. poza budynkami
kszta³tuj¹cymi liniê zabudowy, licz¹c dla terenów MN.1,
MN.2 od ul. Dobrego Pasterza, a dla terenów MN.3, MN.4
od ul. Sudolskiej.
§ 30
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Mieszkaniowej oznaczone symbolami MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ niskiej intensywnoœci (z zastrze¿eniem ust.5).
2. W przeznaczeniu terenów MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9
zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce
ich niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z ochron¹ przed powodzi¹ ze strony potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi
wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których
mowa w § 14 ust. 2.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) lokali us³ugowych;
2) lokali rzemios³a w zakresie nie wymagaj¹cym sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko;
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3) budynków gospodarczych zwi¹zanych z u¿ytkowaniem
dzia³ek (ogrodów przydomowych);
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 25%;
3) wysokoœæ zabudowy mieszkaniowej - max. 9,5 m;
4) wysokoœæ pozosta³ych budynków - max. 5 m przy dachach spadzistych, a 4 m przy dachach p³askich;
5) lokale us³ug oraz rzemios³a, o których mowa w ust. 3 pkt
1 i 2, lokalizowaæ w parterach budynków mieszkalnych;
6) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w terenach MN.5,
MN.6, MN.7, MN.8, mo¿e byæ realizowana (z zachowaniem
minimalnych wielkoœci nowowydzielanych dzia³ek budowlanych) w uk³adzie wolnostoj¹cym i bliŸniaczym; wterenie
MN.9 wy³¹cznie w uk³adzie wolnostoj¹cym;
5. Obiekty mieszkalne mog¹ byæ realizowane w czêœci terenu
MN.5 i MN.9 objêtej stref¹ sanitarn¹ o zasiêgu do 150 m
planowanego cmentarza, pod warunkiem przy³¹czenia ich
do miejskiej sieci wodoci¹gowej.
§ 31
1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Mieszkaniowo - Us³ugowej oznaczony symbolem MN/U, przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami.
2. W przeznaczeniu terenu MN/U zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê
i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z ochron¹ przed powodzi¹ ze strony potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których mowa
w § 14 ust. 2.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu MN/U:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40%;
3) wysokoœæ zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej - max. 11 m;
4) wysokoœæ pozosta³ych obiektów i urz¹dzeñ - max. 5 m
przy dachach spadzistych, a 4 m przy dachach p³askich;
5) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna mo¿e byæ realizowana w uk³adzie wolnostoj¹cym, bliŸniaczym i szeregowym, z zachowaniem minimalnych wielkoœci nowowydzielanych dzia³ek budowlanych;
6) us³ugi, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ lokalizowane
jako wbudowane w partery budynków mieszkalnych lub
jako obiekty wolnostoj¹ce, b¹dŸ dobudowane;
7) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej us³ugami, o których mowa w ust. 1 nie mo¿e przekroczyæ 50%
powierzchni terenu, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 1.
§ 32
1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Us³ugowej oznaczony symbolem U.1, przeznaczony pod obiekty us³ug.
2. W przeznaczeniu terenu U.1 zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:

Poz. 4978

1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z ochron¹ przed powodzi¹ ze strony potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których mowa w § 14
ust. 2.
3. Dopuszcza siê lokalizacjê niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek rowerowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu U.1:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 50%
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 40%;
3) wysokoœæ zabudowy us³ugowej - max. 33m;
4) dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich;
5) wysokoœæ pozosta³ych obiektów i urz¹dzeñ - max. 5 m
przy dachach spadzistych, a 4 m przy dachach p³askich.
§ 33
1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Us³ugowej oznaczony symbolem U.2, przeznaczony pod obiekty us³ug s³u¿¹cych zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania oœrodka sportu,
rekreacji i rehabilitacji konnej w terenie US.2.
2. W przeznaczeniu terenu U.2 zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z ochron¹ przed powodzi¹ ze strony potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których mowa
w § 14 ust. 2.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu U.2:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 25%;
3) wysokoœæ zabudowy us³ugowej - max. 11,5 m;
4) wysokoœæ pozosta³ych obiektów - max. 5 m przy dachach
spadzistych, a 4 m przy dachu p³askim.
§ 34
1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Us³ugowej oznaczony
symbolem U.3, przeznaczony pod obiekty us³ug publicznych.
2. Obiekty, o których mowa w ust. 1 musz¹ spe³niaæ warunki
okreœlone w § 10 ust. 5, dotycz¹ce stref ochrony sanitarnej
terenów cmentarza, o zasiêgu 50 m i 150 m.
3. W przeznaczeniu terenu U.3 zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
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3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem;
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których mowa
w § 14 ust. 2.
4. Dopuszcza siê lokalizacjê terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu U.3:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 35%;
3) wysokoœæ zabudowy us³ugowej - max. 11,5 m; dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich;
4) wysokoœæ pozosta³ych obiektów - max. 5 m przy dachach
spadzistych, a 4 m przy dachu p³askim.
§ 35
1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Us³ugowej oznaczony symbolem U.4, przeznaczony pod obiekty us³ug.
2. Obiekty, o których mowa w ust. 1 musz¹ spe³niaæ warunki
okreœlone w § 10 ust. 5, dotycz¹ce stref ochrony sanitarnej
terenów cmentarza, o zasiêgu 50 m i 150 m.
3. W przeznaczeniu terenu U.4 zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których mowa
w § 14 ust. 2.
4. Dopuszcza siê lokalizacjê terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu U.4:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 35%;
3) wysokoœæ zabudowy us³ugowej - max. 11,5 m; dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich;
4) wysokoœæ pozosta³ych obiektów - max. 5 m przy dachach
spadzistych, a 4 m przy dachu p³askim.
§ 36
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Us³ugowej oznaczone symbolami U.5, U.6, przeznaczone pod obiekty us³ug.
2. Obiekty, o których mowa w ust. 1 musz¹ spe³niaæ warunki
okreœlone w § 10 ust. 5, dotycz¹ce stref ochrony sanitarnej
terenów cmentarza, o zasiêgu 50 m i 150 m.
3. W przeznaczeniu terenów U.5, U.6 zawieraj¹ siê elementy
zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê
i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
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2) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
4) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w iloœci
okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami, o których mowa
w § 14 ust. 2;
5) miejsca postojowe dla samochodów ciê¿arowych.
4. Dopuszcza siê utrzymanie obiektów produkcyjnych z niezbêdnym zapleczem magazynowym, z mo¿liwoœci¹ ich rozbudowy do 10% powierzchni zabudowy obiektu.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów U.5, U.6:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 35%;
3) wysokoœæ zabudowy us³ugowej - max. 9,5 m; dopuszcza
siê stosowanie dachów p³askich;
4) wysokoœæ pozosta³ych obiektów - max. 5 m przy dachach
spadzistych, a 4 m przy dachu p³askim;
5) us³ugi, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ lokalizowane
jako wbudowane w partery innych budynków lub jako
obiekty wolnostoj¹ce, b¹dŸ dobudowane;
6) dopuszcza siê prowadzenie robót budowlanych dla istniej¹cych masztów i urz¹dzeñ infrastruktury teletechnicznej, zlokalizowanych w terenie U.6, z wykluczeniem
zwiêkszania istniej¹cych gabarytów powy¿ej ustalonej
wysokoœci zabudowy oraz z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych.
7) zakaz lokalizacji obiektów magazynowych i placów sk³adowych nie zwi¹zanych z obs³ug¹ i u¿ytkowaniem obiektów us³ugowych.
§ 37
1. Wyznacza siê Tereny Zabudowy Us³ugowej oznaczone symbolami US.1, US.2, przeznaczone pod obiekty i urz¹dzenia
sportu, rekreacji i rehabilitacji konnej.
2. Ustala siê utrzymanie istniej¹cego w terenie US.2 oœrodka
sportu, rekreacji i rehabilitacji konnej z mo¿liwoœci¹ jego rozbudowy i przebudowy, zgodnie z zasadami i standardami
zagospodarowania terenu.
3. W przeznaczeniu terenów US.1, US.2 zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce ich niezbêdn¹ obs³ugê
i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z ochron¹ przed powodzi¹ ze strony potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe w iloœci okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami dla samochodów osobowych, o których mowa
w § 14 ust. 2.
4. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów us³ug specjalistycznych, s³u¿¹cych zapewnieniu prawid³owego funkcjonowania oœrodka;
2) terenowych urz¹dzeñ rekreacji konnej.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenów US:
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1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 25%;
3) wysokoœæ zabudowy us³ugowej - max. 9,5 m;
4) wysokoœæ pozosta³ych obiektów - max. 5 m przy dachach
spadzistych, a 4 m przy dachu p³askim.
§ 38
1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Techniczno - Produkcyjnej
i Us³ugowej oznaczony symbolem P/U, przeznaczony pod
obiekty produkcyjne, us³ugowe, sk³ady i magazyny.
2. Obiekty, o których mowa w ust. 1 musz¹ spe³niaæ warunki
okreœlone w § 10 ust. 5, dotycz¹ce stref ochrony sanitarnej
terenów cmentarza, o zasiêgu 50 m i 150 m.
3. W przeznaczeniu terenu P/U zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) obiekty ma³ej architektury;
3) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne oraz urz¹dzone
œcie¿ki lub ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem, urz¹dzenia wodne zwi¹zane z konserwacj¹ oraz ochron¹ przed powodzi¹ ze strony
potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka);
5) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w iloœci
okreœlonej minimalnymi wskaŸnikami, o których mowa
w § 14 ust. 2;
6) miejsca postojowe dla samochodów ciê¿arowych.
4. Dopuszcza siê lokalizacjê placów sk³adowych i magazynowych dla obs³ugi obiektów produkcyjnych i us³ugowych.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu P/U:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 60%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 35%;
3) wysokoœæ zabudowy - max. 9,5 m;
4) wysokoœæ pozosta³ych obiektów - max. 5 m przy dachach
spadzistych, a 4 m przy dachu p³askim;
5) us³ugi, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ lokalizowane
jako wbudowane w partery innych budynków lub jako
obiekty wolnostoj¹ce, b¹dŸ dobudowane.
§ 39
1. Wyznacza siê Teren Infrastruktury Technicznej oznaczony
symbolem G, przeznaczony pod stacjê redukcyjn¹ gazu.
2. W przeznaczeniu terenu G zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) zieleñ urz¹dzona;
2) dojazdy, dojœcia piesze i pieszo - jezdne;
3) urz¹dzenia budowlane i urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwoœæ obs³ugi i u¿ytkowania obiektów i terenów
zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Parametry i zasady lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 1 i 2 ustala siê z zachowaniem przepisów
odrêbnych.
§ 40
1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji, oznaczone symbolami
wg klasyfikacji, przeznaczone pod:
1) KDG - drogê publiczn¹ klasy g³ównej,
2) KDZ - drogê publiczn¹ klasy zbiorczej,
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3) KDL.1 - KDL.2 - drogi publiczne klasy lokalnej,
4) KDD.1 - KDD.8 - drogi publiczne klasy dojazdowej,
okreœlone na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
2. Obiektami i urz¹dzeniami podstawowymi w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg, wymienionych w ust. 1 s¹:
1) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu:
jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze i przejazdy rowerowe,
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, skarpy i podparcia drogowej budowli ziemnej, konstrukcje mostowe, przepusty.
3. Do przeznaczenia dla dróg, wymienionych w ust. 1, pkt 1 - 3
mog¹ nale¿eæ ponadto: zatoki przystankowe i zadaszenia
przystankowe oraz obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.
4. Jako dopuszczenie ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji, z zachowaniem przepisów odrêbnych:
1) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach
zagospodarowania przystanków;
2) sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie
zwi¹zanej bezpoœrednio z drogami.
5. Parametry rozwi¹zañ i zasady lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ ustala siê z zachowaniem przepisów odrêbnych.
§ 41
1. Wyznacza siê Teren Komunikacji oznaczony symbolem
KDW, przeznaczony pod drogê wewenêtrzn¹, okreœlony na
Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
2. Obiektami i urz¹dzeniami podstawowymi w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg, wymienionyh w ust. 1 s¹ jezdnie i chodniki wydzielone lub niewydzielone, a ponadto urz¹dzenia techniczne dróg oraz sieci i przy³¹cza infrastruktury technicznej.
3. Parametry rozwi¹zañ i zasady lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 2 ustala siê z zachowaniem przepisów odrêbnych.
§ 42
1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji oznaczone symbolami
KDX.1, KDX.2, przeznaczone na komunikacjê publiczn¹ jako
wydzielone ci¹gi pieszo-jezdne, okreœlone na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi.
2. Obiektami i urz¹dzeniami podstawowymi w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów, wymienionych w ust.1 s¹ jezdnie i chodniki (bez potrzeby ich wydzielania), a ponadto urz¹dzenia techniczne dróg oraz sieci i przy³¹cza infrastruktury technicznej.
3. Parametry rozwi¹zañ i zasady lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ wymienionych w ust. 2 ustala siê z zachowaniem przepisów odrêbnych.
§ 43
1. Wyznacza siê Teren Komunikacji oznaczony symbolem KDP,
przeznaczony pod ogólnodostêpny parking dla samochodów
osobowych.
2. W przeznaczeniu terenu KDP zawieraj¹ siê elementy zagospodarowania, zapewniaj¹ce jego niezbêdn¹ obs³ugê i u¿ytkowanie, takie jak:
1) jezdnie i miejsca postojowe, chodniki oraz urz¹dzenia techniczne i budowlane parkingu;
2) zieleñ urz¹dzona;
3) obiekty ma³ej architektury;
4) obiekty budowlane dla obs³ugi parkingu i ich urz¹dzenia
techniczne;
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5) sieci, obiektu i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie
zwi¹zanej bezpoœrednio z parkingiem.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i standardy zagospodarowania terenu KDP:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie - min. 10%;
2) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiektami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 nie
mo¿e przekroczyæ 5% powierzchni terenu inwestycji;
3) wysokoœæ obiektów i urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 2 max. 5 m;
4) zakaz lokalizacji gara¿y i parkingów wielopoziomowych.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 44
Dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie, w zwi¹zku z jego uchwaleniem ustala siê stawkê w wysokoœci 30%,
s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci.
§ 45
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 46
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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* 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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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LXXXII/1076/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "SUDÓ£ DOMINIKAÑSKI"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudó³ Dominikañski" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 9.06.2009 r. do 9.07.2009 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 23.07.2009 r. wp³ynê³o 88 uwag.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "projekcie planu", nale¿y przez to rozumieæ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Sudó³ Dominikañski"
- "Ustawie", nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 póŸn. zm.).
- "Studium", nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1750/2009
z dnia 13.08.2009 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu
i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce ze sposobu
uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i czêœciowo nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa w w/w Zarz¹dzeniu, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia.
1. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki Nr 129 obr. 21 Œródmieœcie, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹
(ZPr.6).
[…]*
wnios³a uwagê o przesuniêcie pasa zieleni w kierunku potoku Sudó³ i przeznaczenie dzia³ki pod budownictwo jednorodzinne; jednoczeœnie w przypadku utrzymania przeznaczenia dzia³ki pod zieleñ, zwraca siê z proœb¹ o wykup
lub zamianê "na inny grunt miejski w innej lokalizacji".
Powy¿sze uzasadnia zabudow¹ jednorodzinn¹ na dzia³kach
s¹siednich (Nr 112 i 110) oraz ponoszonymi stratami moralnymi i finansowymi.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿
dzia³ka Nr 129, wg Studium, po³o¿ona jest poza terenami
wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w systemie
zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy
innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie ogrodów
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i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place,
aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe
urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.).
Wiêkszoœæ obszaru planu, zgodnie ze Studium zosta³a zaliczona do terenów zieleni, które powinny pe³niæ funkcjê nie
tylko przyrodnicz¹, ale równie¿ publiczn¹ o charakterze
ogólnomiejskim - jako park rzeczny.
Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci
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. W przypadku nabywania nieruchomoœci na cele publiczne maj¹ zastosowanie przepisy Ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.
2. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ek Nr 20/2, 306/2, obr. 21 Œródmieœcie, z których w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu
dzia³ka Nr 306/2 oraz znaczna czêœæ dzia³ki Nr 20/2 zawiera³y
siê w terenie ZabudowyTechniczno - Produkcyjnej i Us³ugowej przeznaczonym pod obiekty produkcyjne, us³ugowe, sk³ady i magazyny (P/U), natomiast po³udniowy fragment dzia³ki
20/2 zawiera³ siê w terenie Wód Powierzchniowych Œródl¹dowych przeznaczony pod ciek wodny Sudó³ Dominikañski
(Rozrywka) wraz z jego biologicznym otoczeniem (WS).
[…]*
wnieœli uwagê o przeznaczenie dzia³ek na cele u¿ytkowe.
Informuj¹, ¿e dzier¿awi¹ wymienione dzia³ki, które stanowi¹ zaplecze techniczne ich firmy.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ wniesion¹ uwagê pod warunkiem uzyskania pozytywnego uzgodnienia
jednostki organizacyjnej (organu) w³aœciwej ds. gospodarki wodnej i administracji ciekami wodnymi dla korekty dotycz¹cej niewielkiego fragmentu dzia³ki Nr 20/2.
Uwaga nie mo¿e zostaæ w ca³oœci uwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie mo¿e uwzglêdniæ uwagi
w zakresie korekty dotycz¹cej niewielkiego fragmentu
dzia³ki 20/2, w zwi¹zku z odmow¹ uzgodnienia proponowanej zmiany Postanowieniem Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego znak PR.VIII.7323/2-142/09 z dnia 28.08.2009r.
W zakresie dzia³ki Nr 306/21 oraz pó³nocnej czêœci dzia³ki
Nr 20/2 uwaga pozostaje uwzglêdniona.
3. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ki Nr 69/3 obr. 21 Œródmieœcie, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹
(ZPr.5).
[…]*
wnieœli uwagê kwestionuj¹c¹ treœæ projektu planu obejmuj¹c¹ dzia³kê ewidencyjn¹ Nr 69/3 obr. 21 Œródmieœcie,
zarzucaj¹c:
1) niezgodnoœæ ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa;
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2) sprzecznoœæ z wymogami ³adu przestrzennego i urbanistyki, poprzez wyznaczenie publicznie dostêpnej i niekontrolowanej przestrzeni na terenach zajêtych przez
budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywnoœci;
3) naruszenie prawa w³asnoœci w sposób nieuzasadniony
ani ochron¹ ³adu przestrzennego ani innymi potrzebami
okreœlonymi w art. 1 ust. 2 pkt 2 -6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
oraz o:
1) zmianê projektu planu poprzez ujêcie dzia³ki ewidencyjnej Nr 69/3 obr. 21 Œródmieœcie w terenach zabudowy
mieszkaniowej MN.5 (lub o innej intensywnoœci, do MN.9
w³¹cznie) zaœ w czêœci po³o¿onej w odleg³oœci do 30 m
od linii brzegowej potoku - w terenach zieleni urz¹dzonej,
towarzysz¹cej obiektom budowlanym ZPb.2; obni¿enie
stawki op³aty planistycznej (§44 projektu planu) do dopuszczalnego minimum (czyli 1%), albowiem obecna
stawka odpowiada maksymalnej, co nie koresponduje
z postanowieniami planu, które w zasadzie obni¿aj¹ a nie
zwiêkszaj¹ wartoœæ nieruchomoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
ad 1.:
1) Czêœæ dzia³ki Nr 69/3 znajduj¹ca siê w granicach sporz¹dzanego planu (inaczej ni¿ wskazano w uzasadnieniu do
uwagi), wg Studium, po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w systemie zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie
ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.). Zatem przeznaczenie dzia³ki w projekcie planu miejscowego, zgodne jest z ustaleniami Studium.
2) Nie ma podstaw do twierdzenia o sprzecznoœci z wymogami ³adu przestrzennego, bowiem w³aœnie plan, jako
akt prawa miejscowego ustala zasady zagospodarowania terenów zapewniaj¹ce ten ³ad - zgodnie z przepisami
Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z dnia 19 wrzeœnia 2003 r.).
3) Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie
ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci 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. W przypadku nabywania nieruchomoœci na cele publiczne maj¹ zastosowanie
przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
ad 2.:
1) Czêœæ dzia³ki objêta granic¹ planu znajduje siê (w zakresie oznaczonym na Rysunku Planu) na obszarze intensywnego spe³zywania pokryw lessowych i zwietrzelinowych zakwalifikowanym do terenów o skomplikowanych
warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lo-
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kalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie. Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem
terenów zagro¿onych ruchami masowymi oraz terenów,
na których ruchy te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic I - VII
m. Krakowa" wykonanym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, 2005. Z przytoczonych
powy¿ej powodów nie mo¿na w³¹czyæ wnioskowanej
czêœci dzia³ki do terenów zabudowy.
2) Nie ma potrzeby obni¿ania wysokoœci ustalonej stawki
tzw. op³aty planistycznej. Je¿eli wartoœæ nieruchomoœci
nie wzroœnie - w wyniku uchwalenia planu - to wówczas
nie bêdzie podstaw do naliczania takiej op³aty.
4. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ki Nr 67/32 obr. 22 Œródmieœcie, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ towarzysz¹c¹ obiektom i urz¹dzeniom sportowym (ZPs.1).
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ rozszerzenie zabudowy mieszkaniowej symbol MN4 i zieleni urz¹dzonej towarzysz¹cej
obiektom budowlanym o dzia³kê Nr 67/32 w taki sam sposób jak na dzia³kach 67/33, 67/36, 67/35, 67/24 s¹siaduj¹cych z dzia³k¹ Nr 67/32.
W uzasadnieniu sk³adaj¹cy uwagê podaje, ¿e przeznaczenie dzia³ki pod zieleñ ogólnodostêpn¹ jest dla niego krzywdz¹ce i pozbawia go prawa do dysponowania maj¹tkiem.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿ dzia³ka Nr 67/32, wg Studium, po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w systemie zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym
jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to,
miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie
ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw,
boiska itp.).
Teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na Rysunku
Planu symbolem MN.4, wyznaczony wzd³u¿ ul. Sudolskiej,
wynika z uwzglêdnienia istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej oraz wydanych, wi¹¿¹cych decyzji administracyjnych.
Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci
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. W przypadku nabywania nieruchomoœci na cele publiczne maj¹ zastosowanie przepisy Ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.
5. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ki Nr 801 obr. 22 Œródmieœcie, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a
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siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹
ogólnodostêpn¹ towarzysz¹c¹ obiektom i urz¹dzeniom
sportowym (ZPs.1).
[…]*
wnieœli uwagê, w której nie zgadzaj¹ siê na przeznaczenie
dzia³ki Nr 801 obr. 22 jako tereny zielone z zabudowaniami
sportowymi. Na etapie sk³adania wniosków do planu wnioskowano o przekwalifikowanie dzia³ki na cele budowlane.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi poniewa¿, zgodnie ze Studium - tylko po³udniowa czêœæ dzia³ki
801 znajduje siê w granicy terenów przeznaczonych do
zainwestowania, jednak¿e granica ta ma charakter orientacyjny, a jej ostateczny przebieg ma zostaæ ustalony na
etapie sporz¹dzania planu miejscowego (Studium... rozdz.
4.2, str.130 i 138). Pozosta³a czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest
poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w systemie zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte
w formie ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki
rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place
zabaw, boiska itp.).
Dzia³ka 801 s¹siaduje bezpoœrednio z potokiem Sudó³ Dominikañski i stanowi kompleks terenów zieleni, w Strefie
Ochrony Wartoœci Przyrodniczych, w której obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych budynków. Jest to zgodne z celem
sporz¹dzania planu oraz z zaleceniem Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie.
6. Uwaga Nr 18
dotyczy dzia³ek Nr 128/1, 128/2 obr. 21 Œródmieœcie,
które w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenach zieleni przeznaczonych pod
zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku
Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê
biologiczn¹ (ZPr.6).
[…]*
Wniós³ uwagê, w której wniós³ sprzeciw na utworzenie parku miejskiego na dzia³kach, których jest w³aœcicielem, tj. 128/
1 i 128/2 obr. 21 Œródmieœcie przy ul. Rozrywka. Planuje wybudowaæ na tych dzia³kach budynek wielorodzinny, dotyczy³a zmiany przeznaczenia czêœci dzia³ki gminnej Nr 28/13 na
cele zabudowy us³ugowej. Dzia³ka Nr 28/13 obci¹¿ona jest
s³u¿ebnoœci¹ drogi koniecznej (Postanowienie S¹du Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z dnia 18.12.1996 sygn. akt
I Ns 697/95/N).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿ dzia³ki Nr 128/1 i 128/2, wg Studium, po³o¿one s¹ poza
terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania,
w systemie zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte
w formie ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹-
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gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki
rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place
zabaw, boiska itp.).
Wiêkszoœæ obszaru planu, zgodnie ze Studium zosta³a zaliczona do terenów zieleni, które powinny pe³niæ funkcjê nie
tylko przyrodnicz¹, ale równie¿ publiczn¹ o charakterze
ogólnomiejskim - jako park rzeczny.
7. Uwaga Nr 19
dotyczy dzia³ki Nr 155/5 obr. 1 Nowa Huta, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a
siê w terenach zabudowy przeznaczonych pod obiekty
us³ug (U.6).
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a - w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa: uregulowania stanu
prawego dzia³ki Nr 155/5 w celu pozostawienia istniej¹cych
ogródków dzia³kowych dla dotychczasowych u¿ytkowników
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 2
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 2.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿
dzia³ka Nr 155/5, wg Studium, po³o¿ona jest w systemie
zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako ogólnodostêpna Zieleñ Publiczna ZP. Projekt planu nie przewiduje przeznaczenia terenu dzia³ki Nr 155/5 na ogrody dzia³kowe, m.in. równie¿ ze wzglêdu na nieuregulowany stan prawny. Równoczeœnie nale¿y wyjaœniæ, ¿e zgodnie z zapisem
ustaleñ planu § 7 ust 2 pkt 5): "istniej¹ce obiekty budowlane
i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do
czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem,
o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej".
8. Uwaga Nr 21
dotyczy dzia³ki Nr 69/4 obr. 21 Œródmieœcie, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹
(ZPr.5).
[…]*
1. Kwestionuj¹ projekt planu w zakresie dzia³ki Nr 69/4
obr. 21 Œródmieœcie, zarzucaj¹c:
1) naruszenie przepisów dotycz¹cych prawa w³asnoœci
a to:
- 21 u. 1, 31 u. 2 i 3, 64 u. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej;
- art. 140 kodeksu cywilnego w zw. z art. 5, 48 i 50 kc;
- art. 1 ust. 2 pkt 2-6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu przestrzennym,
2) niezgodnoœæ czêœciow¹ ze Studium Uwarunkowañ
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa;
3) sprzecznoœæ z wymogami ³adu przestrzennego i zagospodarowania, poprzez wyznaczenie przestrzeni ogólno publicznie dostêpnej i niekontrolowanej na terenach
prywatnych, zajêtych przez budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywnoœci, w postaci domów jednorodzinnych - w zabudowie szeregowej.
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2. Wnioskuj¹ o:
1) zmianê projektu przedmiotowego planu, poprzez ujêcie dzia³ki ewidencyjnej 69/4 obr. 21 Œródmieœcie w terenach zabudowy mieszkaniowej MN.5, zaœ do granicy 30 metrów od linii brzegowej potoku, w terenach
zieleni urz¹dzonej (nie ogólnodostêpnej), towarzysz¹cej obiektom budowlanym ZPb.2;
obni¿enie stawki op³aty planistycznej proponowanej
w § 44 projektu planu do 1% ze wzglêdu na rzeczywist¹ sytuacjê a nie zwiêkszaj¹c¹ wartoœæ nieruchomoœci, poprzez brak wymiernych korzyœci a wniesienie uci¹¿liwoœci
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
ad 1.:
1) Powo³ywanie siê w na fakt naruszenia (poprzez proponowane ustalenia planu) prawa w³asnoœci podlegaj¹cego ochronie na mocy przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego nie znajduje uzasadnienia. Ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomoœci, które mog¹ wynikn¹æ na skutek uchwalenia planu, mieszcz¹ siê w granicach dopuszczanych przepisami prawa. Przepis art. 64
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, i¿
"W³asnoœæ mo¿e byæ ograniczona tylko w drodze Ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty
prawa w³asnoœci.". Przepis art. 140 kodeksu cywilnego
stanowi, i¿ w³aœciciel mo¿e korzystaæ z rzeczy zgodnie
z jej spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem, oraz
w granicach wyznaczonych przez Ustawy i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego. Do takich ustaw nale¿y m.in. Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie, z któr¹ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ przepis gminny kszta³tuj¹cy sposób zagospodarowania oraz wykorzystania
gruntów i razem z innymi przepisami prawa decyduj¹
o sposobie wykonywania prawa w³asnoœci (art. 6 ust. 1
ww. Ustawy).
2) Czêœæ dzia³ki Nr 69/4 znajduj¹ca siê w granicach sporz¹dzanego planu (inaczej ni¿ wskazano w uzasadnieniu do
uwagi), wg Studium, po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w systemie zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie
ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.). Zatem przeznaczenie dzia³ki w projekcie planu miejscowego, zgodne jest z ustaleniami Studium.
3) Nie ma podstaw do twierdzenia o sprzecznoœci z wymogami ³adu przestrzennego, bowiem w³aœnie plan, jako
akt prawa miejscowego ustala zasady zagospodarowania terenów zapewniaj¹ce ten ³ad - zgodnie z przepisami
Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z dnia 19 wrzeœnia 2003 r.).
ad 2.:
1) Czêœæ dzia³ki objêta granic¹ planu znajduje siê (w zakresie oznaczonym na Rysunku Planu) na obszarze in-
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tensywnego spe³zywania pokryw lessowych i zwietrzelinowych zakwalifikowanym do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz
inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie. Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu pt. "Inwentaryzacja wraz
z udokumentowaniem terenów zagro¿onych ruchami
masowymi oraz terenów, na których ruchy te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic I - VII m. Krakowa" wykonanym
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, 2005. Z przytoczonych powy¿ej powodów nie
mo¿na w³¹czyæ wnioskowanej czêœci dzia³ki do terenów zabudowy.
2) Nie ma potrzeby obni¿ania wysokoœci ustalonej stawki
tzw. op³aty planistycznej. Je¿eli wartoœæ nieruchomoœci
nie wzroœnie - w wyniku uchwalenia planu - to wówczas
nie bêdzie podstaw do naliczania takiej op³aty.
9. Uwaga Nr 22
dotyczy dzia³ki Nr 75 obr. 21 Œródmieœcie, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a
siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹
(ZPr.8).
[…]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ sposobu zagospodarowania
dzia³ki Nr 75. Na dzia³ce tej planuje wybudowaæ dwa domy
jednorodzinne. Mo¿liwoœæ realizacji domu na dzia³ce Nr 75
uzasadnia zapisem w ksiêgach wieczystych "jako dzia³ka
budowlana". Informuje, ¿e zgoda na akceptacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Sudó³ Dominikañski" uzale¿niona jest od wydzielenia
z dzia³ki Nr 75 dwóch dzia³ek 4 -5 arowych jako budowlanych, które niezbêdne s¹ do realizacji planów mieszkaniowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿ dzia³ka Nr 75, wg Studium, po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w systemie zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym
jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów
to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi
spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place
zabaw, boiska itp.).
Wiêkszoœæ obszaru planu, zgodnie ze Studium zosta³a zaliczona do terenów zieleni, które powinny pe³niæ funkcjê nie
tylko przyrodnicz¹, ale równie¿ publiczn¹ o charakterze
ogólnomiejskim - jako park rzeczny
10. Uwaga Nr 23
dotyczy dzia³ek Nr 130/17 - 20 obr. 21 Œródmieœcie, która
w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ
urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku Sudó³
Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹
(ZPr.5).
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[…]*
Jako w³aœciciele dzia³ek Nr 130/17, 130/18, 130/19, 130/20,
111, 113, 114 obr. 21 Œródmieœcie wnieœli uwagê dotycz¹c¹
niezgodnoœci projekt planu w zakresie po³udniowych czêœci
dzia³ek 130/17-20 wzd³u¿ ul. S³oneckiego, z obowi¹zuj¹cym
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. W uzasadnieniu sk³adaj¹cy
uwagê podaj¹, ¿e zgodnie ze Studium pas terenu wzd³u¿
ul. S³oneckiego przewidziano pod zabudowê mieszkaniow¹
wysokiej intensywnoœci, natomiast przeznaczenie w planie
miejscowym eliminuj¹ce mo¿liwoœæ zabudowy godzi w ich
interes ekonomiczny. Zarzucaj¹ równie¿ brak podstaw do
zmiany przebiegu granicy kategorii zagospodarowania ustalonych w Studium na etapie sporz¹dzania planu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿ teren przeznaczony wg Studium do zainwestowania,
oznaczony symbolem MW, w projekcie planu ma bardzo
niewielki zasiêg (pas o szerokoœci od ok. 5 - 15 m).
Zapisy ustaleñ Studium okreœlaj¹ mo¿liwoœæ korekty granic kategorii zagospodarowania terenów w planach miejscowych (Studium, Rozdzia³ 4.2, str. 130 i 138), nie tylko na
"korzyœæ" poszerzenia terenów inwestycyjnych, lecz tak¿e
na ograniczenie tych terenów.
W granicach terenów oznaczonych w Studium jako MW tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywnoœci - pomimo i¿ s¹ to tereny inwestycyjne,
mieszcz¹ siê (obok zabudowy) przestrzenie publiczne w tym "systemy terenów zieleni publicznej"- s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb mieszkañców.
Przy planowaniu realizacji inwestycji mo¿na tê czêœæ terenu
nieruchomoœci przeznaczyæ na towarzysz¹ce jej tereny zieleni.
Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci
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. W przypadku nabywania nieruchomoœci na cele publiczne maj¹ zastosowanie przepisy Ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami
11. Uwaga Nr 24
dotyczy dzia³ek Nr 68, 69/2 obr. 21 Œródmieœcie, które w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y
siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹
ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku Sudó³ Dominikañski
(Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹ (ZPr.5).
[…]*
1. Kwestionuj¹ treœæ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudó³ Dominikañski" obejmuj¹c¹ dzia³kê ewidencyjn¹ Nr 68 i 69/2 obr. 21
Œródmieœcie zarzucaj¹c:
1) niezgodnoœæ ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa;
2) sprzecznoœæ z wymogami ³adu przestrzennego i urbanistyki, poprzez wyznaczenie publicznie dostêpnej i niekontrolowanej przestrzeni na terenach zajêtych przez
budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywnoœci;
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3) naruszenie prawa w³asnoœci w sposób nieuzasadniony ani ochron¹ ³adu przestrzennego ani innymi potrzebami okreœlonymi w art. 1 ust.2 pkt 2-6 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2. Wnosz¹ o:
1) zmianê projektu planu poprzez ujêcie dzia³ek Nr 68 i 69/2
obr. 21 Œródmieœcie w terenach zabudowy mieszkaniowej MN.5 (lub o innej intensywnoœci, do MN.9 w³¹cznie)
zaœ w czêœci po³o¿onej w odleg³oœci do 10 m (w dalszej
treœci uwagi podano odleg³oœæ 30 m) od linii brzegowej
potoku - w terenach zieleni urz¹dzonej, towarzysz¹cej
obiektom budowlanym ZPb.2; obni¿enie stawki op³aty planistycznej (§44 projektu planu) do dopuszczalnego minimum (czyli 1%), albowiem obecna stawka odpowiada
maksymalnej, co nie koresponduje z postanowieniami
planu, które w zasadzie obni¿aj¹ a nie zwiêkszaj¹ wartoœæ
nieruchomoœci
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
ad 1.:
1) Dzia³ka Nr 68 oraz czêœæ dzia³ki Nr 69/2 znajduj¹ca siê
w granicach sporz¹dzanego planu (inaczej ni¿ wskazano
w uzasadnieniu do uwagi), wg Studium, po³o¿ona jest poza
terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania,
w systemie zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte
w formie ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki
rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place
zabaw, boiska itp.). Zatem przeznaczenie dzia³ki w projekcie planu miejscowego, zgodne jest z ustaleniami Studium.
2) Nie ma podstaw do twierdzenia o sprzecznoœci z wymogami ³adu przestrzennego, bowiem w³aœnie plan, jako akt
prawa miejscowego ustala zasady zagospodarowania terenów zapewniaj¹ce ten ³ad - zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia
19 wrzeœnia 2003 r.).
3) Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie
ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci 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.
W przypadku nabywania nieruchomoœci na cele publiczne maj¹ zastosowanie przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
ad 2.:
1) Dzia³ki po³o¿one s¹ w kompleksie terenów zieleni wyznaczonym zgodnie ze Studium. Wyjaœnienie w tym zakresie
zawiera pkt1 ppkt1). Z przytoczonych powy¿ej powodów
nie mo¿na w³¹czyæ wnioskowanej czêœci dzia³ki do terenów zabudowy.
2) Nie ma potrzeby obni¿ania wysokoœci ustalonej stawki
tzw. op³aty planistycznej. Je¿eli wartoœæ nieruchomoœci
nie wzroœnie - w wyniku uchwalenia planu - to wówczas
nie bêdzie podstaw do naliczania takiej op³aty.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 661

— 26472 —

12. Uwaga Nr 26
dotyczy dzia³ki Nr 6 oraz po³udniowa czêœci dzia³ki Nr 9
obr. 21 Œródmieœcie, które w wy³o¿onym do publicznego
wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w:
–Tereny zieleni przeznaczone pod obiekty forteczne, w tym
ogólnodostêpn¹ zieleñ forteczn¹ oraz formy ziemne fortyfikacji (ZPf.1)
– Tereny zieleni przeznaczone pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ parkow¹ (ZPp.3)
– Tereny komunikacji oznaczone symbolami wg klasyfikacji, przeznaczone pod:
– KDZ - drogê publiczn¹ klasy zbiorczej,
– Tereny komunikacji przeznaczone na komunikacjê publiczn¹ jako wydzielone ci¹gi pieszo-jezdne (KDX.2)
[…]*
Wniós³ uwagê, w której nie wyra¿a zgody na przeznaczenie
dzia³ki Nr 6 obr. 21 Œródmieœcie pod budowê drogi jak równie¿ czêœci dzia³ki Nr 9 obr. 21 Œródmieœcie pod budowê
parku, poniewa¿ ma inne plany zwi¹zane z tym terenem.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿ prze³o¿enie odcinka drogi w ci¹gu ul. Powstañców poza
obszar realizowanych poszerzeñ cmentarza Pr¹dnik Czerwony (na pó³noc i na wschód) sta³o siê koniecznoœci¹.
Warunki terenowe i konserwatorskie (dla otoczenia Fortu
Sudó³) ograniczy³y wybór nowej trasy do przebiegu, wskazanego w projekcie planu. Ustalenia, nawi¹zuj¹ce do tego
wyboru, maj¹ miejsce w Uchwale Nr LXVI/845/09 Rady
Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Pr¹dnik Czerwony"
(§14 ust 1 pkt 2). Podczas opracowywania projektu planu
analizowane by³y i poddane konsultacjom tak¿e inne warianty rozwi¹zania, ale wybrany zosta³ i uzyska³ wymagane uzgodnienia w³aœciwych jednostek organizacyjnych
"przebieg pó³nocny" - wniesiony do projektu planu.
Zgodnie ze Studium - po³udniowa czêœæ dzia³ki 9 po³o¿ona
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie
g³ówne funkcje terenów to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich
wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.).
Po³udniowa czêœæ dzia³ki 9, zgodnie ze Studium ujêta zosta³a w kompleksie terenów zieleni zwi¹zanych pod wzglêdem funkcjonalno - przestrzennym z parkiem rzecznym,
który ma równie¿ zapewniæ izolacjê zabudowy mieszkaniowej od cmentarza.
13. Uwaga Nr 27
dotyczy dzia³ki Nr 118/5 obr. 21 Œródmieœcie, która znajduje siê poza obszarem planu.
[…]*
1. Kwestionuj¹ projekt planu w zakresie dzia³ki Nr 118/5
obr. 21 Œródmieœcie, a mianowicie:
1) naruszenie przepisów dotycz¹cych prawa w³asnoœci a to:
- 21 u.1, 31 ust. 2 i 3, 64 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,
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- art. 140 Kodeksy Cywilnego w zw. z art. 5, 48 i 50 kc;
- art.1 ust. 2 pkt 2-6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2) niezgodnoœæ czêœciow¹ ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa;
3) sprzecznoœæ z wymogami ³adu przestrzennego i zagospodarowania, poprzez wyznaczenie przestrzeni ogólno publicznie dostêpnej i niekontrolowanej na terenach prywatnych zajêtych przez budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywnoœci, w postaci domków
jednorodzinnych - w zabudowie szeregowej.
2. Wnioskuj¹ o:
1) zmianê projektu przedmiotowego planu, poprzez ujêcie dzia³ki ewidencyjnej 118/5 obr. 21 Œródmieœcie w terenach zabudowy mieszkaniowej MN.5, zaœ do granicy 30 metrów od linii brzegowej potoku, w terenach
zieleni urz¹dzonej (nie ogólnodostêpnej), towarzysz¹cej obiektom budowlanym ZPb.2;
obni¿enie stawki op³aty planistycznej proponowanej
w § 44 projektu planu do 1% ze wzglêdu na rzeczywist¹ sytuacjê a nie zwiêkszaj¹c¹ wartoœæ nieruchomoœci, poprzez brak wymiernych korzyœci a wniesienie uci¹¿liwoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿ dzia³ka Nr 118/5 znajduje siê poza granic¹ sporz¹dzanego planu.
14. Uwaga Nr 28
dotyczy dzia³ki Nr 69/5 obr. 21 Œródmieœcie, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a
siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹
ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku Sudó³ Dominikañski
(Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹ (ZPr.5).
[…]*
1. Kwestionuj¹ projekt planu w zakresie dzia³ki Nr 69/5 obr. 21
Œródmieœcie, a mianowicie:
1) Naruszenie przepisów dotycz¹cych prawa w³asnoœci a to:
- 21 u.1, 31 u. 2 i 3, 64 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,
- art. 140 Kodeksy Cywilnego w zw. z art. 5, 48 i 50 kc;
- art.1 ust. 2 pkt 2-6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2) niezgodnoœæ czêœciow¹ ze Studium Uwarunkowañ
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa;
3) sprzecznoœæ z wymogami ³adu przestrzennego i zagospodarowania, poprzez wyznaczenie przestrzeni ogólno publicznie dostêpnej i niekontrolowanej na terenach prywatnych zajêtych przez budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywnoœci, w postaci domków
jednorodzinnych - w zabudowie szeregowej.
2. Wnioskuj¹ o:
1) zmianê projektu przedmiotowego planu, poprzez ujêcie
dzia³ki ewidencyjnej 69/5 obr. 21 Œródmieœcie w terenach zabudowy mieszkaniowej MN.5, zaœ do granicy
30 metrów od linii brzegowej potoku, w terenach zieleni
urz¹dzonej (nie ogólnodostêpnej), towarzysz¹cej obiektom budowlanym ZPb.2;
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obni¿enie stawki op³aty planistycznej proponowanej
w § 44 projektu planu do 1% ze wzglêdu na rzeczywist¹
sytuacjê a nie zwiêkszaj¹c¹ wartoœæ nieruchomoœci, poprzez brak wymiernych korzyœci a wniesienie uci¹¿liwoœci
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
ad 1.:
1) Powo³ywanie siê w na fakt naruszenia (poprzez proponowane ustalenia planu) prawa w³asnoœci podlegaj¹cego ochronie na mocy przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego nie znajduje uzasadnienia. Ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomoœci, które mog¹ wynikn¹æ na skutek uchwalenia planu, mieszcz¹ siê w granicach dopuszczanych przepisami prawa. Przepis art. 64
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi,
i¿ "W³asnoœæ mo¿e byæ ograniczona tylko w drodze Ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty
prawa w³asnoœci.". Przepis art. 140 kodeksu cywilnego
stanowi, i¿ w³aœciciel mo¿e korzystaæ z rzeczy zgodnie
z jej spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem, oraz
w granicach wyznaczonych przez Ustawy i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego. Do takich ustaw nale¿y m.in. Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie, z któr¹ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi¹ przepis gminny kszta³tuj¹cy sposób zagospodarowania oraz wykorzystania
gruntów i razem z innymi przepisami prawa decyduj¹
o sposobie wykonywania prawa w³asnoœci (art. 6 ust. 1
ww. Ustawy).
2) Czêœæ dzia³ki Nr 69/5 znajduj¹ca siê w granicach sporz¹dzanego planu (inaczej ni¿ wskazano w uzasadnieniu do
uwagi), wg Studium, po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w systemie zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako Zieleñ
Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy
innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe,
place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.). Zatem przeznaczenie dzia³ki w projekcie planu
miejscowego, zgodne jest z ustaleniami Studium.
3) Nie ma podstaw do twierdzenia o sprzecznoœci z wymogami ³adu przestrzennego, bowiem w³aœnie plan, jako
akt prawa miejscowego ustala zasady zagospodarowania terenów zapewniaj¹ce ten ³ad - zgodnie z przepisami
Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z dnia 19 wrzeœnia 2003 r.).
ad 2.:
1) Czêœæ dzia³ki objêta granic¹ planu znajduje siê (w zakresie oznaczonym na Rysunku Planu) na obszarze intensywnego spe³zywania pokryw lessowych i zwietrzelinowych zakwalifikowanym do terenów o skomplikowanych
warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie. Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem
terenów zagro¿onych ruchami masowymi oraz terenów,
na których ruchy te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic I - VII m.
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Krakowa" wykonanym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, 2005. Z przytoczonych
powy¿ej powodów nie mo¿na w³¹czyæ wnioskowanej
czêœci dzia³ki do terenów zabudowy.
2) Nie ma potrzeby obni¿ania wysokoœci ustalonej stawki
tzw. op³aty planistycznej. Je¿eli wartoœæ nieruchomoœci
nie wzroœnie - w wyniku uchwalenia planu - to wówczas
nie bêdzie podstaw do naliczania takiej op³aty.
15. Uwaga Nr 29
dotyczy dzia³ka Nr 8/8 obr. 1 Nowa Huta, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a siê
w terenach zabudowy mieszkaniowej przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ niskiej intensywnoœci (MN.6) i w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹ towarzysz¹c¹ obiektom budowlanym
(ZPb.5).
[…]*
Wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przesuniêcia granicy zabudowy o 15 m na dzia³ce Nr 8/8 w rejonie MN6 w kierunku
potoku Sudó³ Dominikañski.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿ dzia³ka Nr 8/8, wg Studium, po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w terenie okreœlonym jako ogólnodostêpna Zieleñ Publiczna ZP.
Je¿eli konfiguracja granic dzia³ki nie pozwala na w³aœciwe
zagospodarowanie mo¿na podj¹æ dzia³ania w celu po³¹czenia i podzia³u nieruchomoœci tak, aby wielkoœæ i kszta³t
powsta³ej dzia³ki budowlanej umo¿liwia³y realizacjê inwestycji zgodnej z planem.
16. Uwaga Nr 30
dotyczy dzia³ki Nr 75 obr. 21 Œródmieœcie, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a
siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹
ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹ (ZPr.8).
[...]*
Wniós³ uwagê dotycz¹c¹ zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego z uwzglêdnieniem dzia³ki Nr 75 przy ul. Rozrywka jako teren budowlany albo jak to nie jest mo¿liwe
o natychmiastowe wykupienie ww. dzia³ki przez UMK. Wnioskuje o zamianê na inn¹ dzia³kê w granicach miasta Krakowa o podobnej powierzchni.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿
dzia³ka Nr 75, wg Studium, po³o¿ona jest poza terenami
wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w systemie
zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy
innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie ogrodów
i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place,
aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe
urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.).
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Wiêkszoœæ obszaru planu, zgodnie ze Studium zosta³a zaliczona do terenów zieleni, które powinny pe³niæ funkcjê nie
tylko przyrodnicz¹, ale równie¿ publiczn¹ o charakterze
ogólnomiejskim - jako park rzeczny.
Zgodnie z art. 36 Ustawy, jeœli korzystanie z nieruchomoœci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci
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. W przypadku nabywania nieruchomoœci na cele publiczne maj¹ zastosowanie przepisy Ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami.
17. Uwaga Nr 31
dotyczy dzia³ek Nr 673/5, 673/6 obr. 22 Œródmieœcie, które w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu
zawiera³y siê w terenach zabudowy przeznaczonych pod
obiekty us³ug (U.1).
[…]*
Wnosi uwagê dotycz¹c¹ dostosowania zapisów przedmiotowego projektu planu dla dzia³ek Nr 673/5, 673/6 obr. 22
Œródmieœcie do wyników analizy urbanistycznej wykonanej w zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem w sprawie
wydania decyzji administracyjnej o ustaleniu warunków zabudowy tj:
1) wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 20%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy - max. 43%;
3) wysokoœæ zabudowy - max 40 m
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 1 i 2
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 1 i 2.
Wyjaœnienie:
ad 1)
W zakresie obni¿enia wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej nie mo¿na uwzglêdniæ uwagi; proponowany 20%
wskaŸnik w ra¿¹cy sposób odbiega³by od ustalonego w Studium, bowiem czêœæ nieruchomoœci objêtej uwag¹ po³o¿ona jest wg Studium w strefie kszta³towania systemu przyrodniczego, a w ca³oœci - w zasiêgu parków rzecznych. St¹d
ustalono "uœredniony" wskaŸnik w wysokoœci 50%.
ad 2)
Bior¹c pod uwagê utrzymanie wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej zmiana wskaŸnika powierzchni zabudowy jest nieuzasadniona.
18. Uwaga Nr 32
dotyczy dzia³ki Nr 380/9 obr. 22 Œródmieœcie, które w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenie zabudowy us³ugowej, przeznaczonym pod
obiekty us³ug z zakresu turystyki s³u¿¹cych zapewnieniu
prawid³owego funkcjonowania oœrodka sportu, rekreacji
i rehabilitacji konnej w terenie US.2. (U.2).
[…]*
Wnosi uwagi do projektu planu i jego za³o¿eñ w czêœci
dotycz¹cej przeznaczenia dzia³ki 380/9 obr. 22 Œródmieœcie oraz wnosi o przyjêcie dla ca³ej nieruchomoœci przeznaczenia do zainwestowania UC - funkcjê us³ug, bez precyzowania przeznaczenia szczegó³owego.

Poz. 4978

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi czêœciowo.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w czêœci.
Wyjaœnienie:
Nie mo¿na wprowadziæ w projekcie planu terenu us³ug
komercyjnych o oznaczeniu UC, poniewa¿ zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
z dnia 19 wrzeœnia 2003 r.) oznaczenie to dotyczy "Terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2", a takich obszarów nie przewidziano w obowi¹zuj¹cym Studium w obszarze sporz¹dzanego planu.
Ponadto czêœæ dzia³ki, ze wzglêdu na bezpoœrednie s¹siedztwo potoku Sudó³ Dominikañski, ujêta zosta³a w kompleksie
terenów zieleni, w Strefie Ochrony Wartoœci Przyrodniczych,
w której obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych budynków. Jest
to zgodne z celem sporz¹dzania planu oraz z zaleceniem Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zapisy § 33 zostan¹ skorygowane tak, aby nie wskazywaæ
szczegó³owo rodzaju us³ug, a jedynie powi¹zaæ go z zapewnieniem prawid³owego funkcjonowania oœrodka sportu, rekreacji i rehabilitacji konnej w terenie US.2.
19. Uwaga Nr 33
dotyczy dzia³ek Nr 636/2, 489/2 obr. 22 Œródmieœcie, które
w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenach zabudowy mieszkaniowej przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ podwy¿szonej intensywnoœci (MW.2).
[…]*
Wnieœli uwagi zwi¹zane z projektowanym osiedlem budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dzia³ce Nr 636/2 i 489/2
obr. 22 Œródmieœcie.
1. W zwi¹zku z planowan¹ budow¹ (rozbudow¹ sieci wodoci¹gowej) wnosz¹ nastêpuj¹ce uwagi do zapisów w projekcie planu "Sudó³ Dominikañski", których brak w opisie
do planu ogranicza mo¿liwoœci rozbudowy:
a) przedstawiona na rysunku projektu planu (za³. Nr 2)
trasa rozbudowy sieci wodoci¹gowej nie przewiduje II
wariantu trasy po terenie ZPb.1, który jest dopuszczalny zgodnie z uzyskan¹ decyzj¹ ULI CP Nr AU-2/7331/
445/08 z dnia 8.02.2008 r.;
b) w zwi¹zku z zapisami §7 ust. 1 pkt 12 oraz §15 ust. 2 pkt 3
i 5 - wnosz¹ o uzupe³nienie zapisów § 17 i § 18 o mo¿liwoœci realizacji infrastruktury technicznej podziemnej przebiegaj¹cej po Terenach Zieleni lecz nie s³u¿¹cej bezpoœrednio zapewnieniom mo¿liwoœci obs³ugi i u¿ytkowania
tych terenów lecz innych terenów na obszarze planu.
c) na rysunku projektu planu (za³. Nr 2) wnosz¹ o uwzglêdnienie dwóch wariantów przebiegu trasy projektowanego wodoci¹gu (równie¿ po terenie ZPb.1) wraz z przekroczeniem cieku wodnego (zgodnie z za³. rysunkiem). Proponowane w projekcie planu przekroczenie potoku Sudó³
na terenie KDD.2 - tj. w konstrukcji mostu jest praktycznie
niewykonalne z uwagi na obowi¹zuj¹ce przepisy.
d) zgodnie z uzyskan¹ decyzj¹ ULI CP oraz informacj¹ techniczn¹ MPWiK planowana rozbudowa sieci wodoci¹gowej od ul Dobrego Pasterza do ul. Kaczary bêdzie
mia³a œrednicê 200 natomiast - na za³. Nr 2 podano
φ 150, natomiast w §15 ust.4 pkt 7a œrednicê podano
prawid³owo tj. φ 200. Prosz¹ o korektê na za³. Nr 2;
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e) w §11 brakuje zapisu o mo¿liwoœci realizacji infrastruktury technicznej na terenach w Strefie Ochrony Wartoœci Przyrodniczych.
f) w §25 - tereny oznaczone WS - brakuje zapisu o mo¿liwoœci wykonania przekroczenia cieku wodnego przez
infrastrukturê techniczn¹.
2. W § 15 ust. 4 pkt 2 - podano nieprecyzyjnie zapis o utrzymaniu przebiegu sieci φ 400 od ul. Lublañskiej, podczas
gdy - magistrala ta zostanie przebudowana (czêœciowo
ju¿ zosta³a przebudowana) po zmienionej trasie na terenach MW.2, MW/U, MW.3.
3. W § 15 ust. 6 - nie uwzglêdniono kolektora deszczowego
kd 700/1000, przebiegaj¹cego w po³udniowo - zachodniej
czêœci obszaru planu, który jest odbiornikiem wód opadowych z terenów MW.3, KDD.1, MW.2, MW/U - obszar ten
odwadniany jest przez potok Bia³ucha (Pr¹dnik).
4. W § 15 ust. 6 pkt 1i) - wnosz¹ o dopisanie "i projektowanego kana³u deszczowego φ 400 i φ 300 w ul. Kaczary.
5. W zapisie § 26 ust. 2 pkt 5 (w nawi¹zaniu do § 14 ust. 2)
wnosz¹ o uzupe³nienie zapisu wynikaj¹cego z uzyskanej
decyzji o pozwoleniu na budowê - okreœlaj¹cy wskaŸnik
dla samochodów osobowych zgodnie z uzyskanym tj. 0,79
miejsca parkingowego na 1 mieszkanie. Brak tego zapisu
stoi w sprzecznoœci z wydanym pozwoleniem na budowê
dla tego obszaru.
6. W za³. Nr 2 rysunek infrastruktury technicznej (pomimo
zapisu § 2 ust.2 pkt 1b) przebieg infrastruktury technicznej na terenie MW.3, MW/U, MW.2 zosta³ przedstawiony
w sposób zasadniczo odbiegaj¹cy od przebiegu rzeczywistego lub planowanego, co mo¿e rodziæ b³êdn¹ interpretacjê w uchwalonym w przysz³oœci planie. Wnosz¹
o skorygowanie przebiegu sieci infrastruktury w oparciu o za³¹czony rysunek (z uwzglêdnieniem m.in. przebudowanej ju¿ magistrali sieci cieplnej 2 Dn 400, magistrali sieci wodoci¹gowej φ 400, planowanego kana³u
deszczowego w ul. Kaczary φ 400 i φ 300 oraz poprawnym przebiegiem pozosta³ych sieci, w tym kana³u ulgi
po terenie MW.2.
7. Okreœlona w § 5 ust. 1 pkt 3 definicja "powierzchni zabudowy" nie precyzuje co jest rozumiane jako obudowa œcian
przyziemia. Zgodnie z Norm¹ definicja powinna uwzglêdniaæ, ¿e "do powierzchni zabudowy nie wlicza siê czêœci
budynku nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu".
8. W § 8 ust.2 pkt 4 - wnosz¹ o uzupe³nienie, które wystêpuje
w innych planach zagospodarowania przestrzennego - nieprzekraczalna linia zabudowy jest to linia, poza któr¹ nie
mog¹ wykraczaæ zewnêtrzne nadziemne czêœci budynków oraz linia ta nie dotyczy gzymsów, wykuszy, pilastrów,
okapów, zadaszeñ w tym nad wejœciami do budynków,
balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnêtrznych, pochylni i ramp nadziemnych, przy czym nie dotyczy to podjazdów (zjazdów) do gara¿y podziemnych budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów 5 i 8
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktów 5 i 8.
Wyjaœnienie:
ad 5.
WskaŸnik miejsc postojowych 0,79 miejsca na 1 mieszkanie dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
móg³ zostaæ wskazany w oparciu o rekomendacjê, zamieszczon¹ w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (Uchwa³a Nr XII/
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87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.),
wskazan¹ dla przypadku polityki ograniczania miejsc parkingowych w stosunku do wystêpuj¹cych potrzeb (co mia³oby na celu utrzymanie stosunkowo wysokiego udzia³u
komunikacji zbiorowej w przewozach osób, w zwi¹zku z jej
wy¿sz¹ efektywnoœci¹ ekonomiczn¹ dla gospodarki miasta). Rada Miasta Krakowa do tej pory nie potwierdzi³a
stosownym dokumentem woli przyjêcia tej opcji (Uchwa³a
Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie przyjêcia polityki transportowej dla miasta Krakowa na lata 2007-2015). Praktyka organizacji przestrzeni
miejskiej wskazuje natomiast na potrzebê zapewnienia na
terenach mieszkaniowych iloœci miejsc postojowych zbli¿onej do popytu na nie, aby zapobiec utrudnieniom w ruchu, powstaj¹cym w przypadkach bez³adnego parkowania nadmiernej iloœci pojazdów na ulicach. WskaŸnik w wysokoœci wskazanej w projekcie planu ma przybli¿yæ sytuacjê w tym wzglêdzie do stanu po¿¹danego.
Warunki okreœlone przez plan, po jego wejœciu w ¿ycie, nie
bêd¹ powodowaæ koniecznoœci dokonywania zmian w prawomocnych decyzjach o pozwoleniu na budowê wydanych
wczeœniej.
ad 8.
Na potrzeby konkretnego planu mog¹ zostaæ zdefiniowane regulacje - odpowiednio do jego problematyki i charakteru obszaru. nie mo¿na przyj¹æ argumentacji, ¿e we
wszystkich planach miejscowych regulacje te bêd¹ takie
same. Organ sporz¹dzaj¹cy plan ma prawo ustalaæ odpowiednie regulacje w³aœciwe dla charakteru obszaru, uwarunkowañ i celu sporz¹dzanych planów.
20. Uwaga Nr 34
dotyczy dzia³ek Nr 4/1, 4/2, 5, 6 obr. 1 Nowa Huta, które
w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenach zabudowy mieszkaniowej przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ niskiej intensywnoœci (MN.5) oraz w terenach komunikacji droga publiczna klasy zbiorczej (KDZ).
[…]*
Wnios³a uwagi do planu dotycz¹ce dzia³ek 4/1, 5 i 6 obr 1
Nowa Huta, których jest wspó³w³aœcicielk¹ oraz dzia³ki 4/2
obr. 1 Nowa Huta, która nale¿y do Skarbu Pañstwa.
Projekt planu czyni dzia³ki wymienione wy¿ej - w¹skimi.
Zatwierdzenie tego projektu, który sta³by siê planem,
w konsekwencji aktem prawa miejscowego, by³oby przejawem aspo³ecznej ³atwizny, w sytuacji, gdy istniej¹ inne,
prostsze nie przynosz¹ce a¿ takich szkód rozwi¹zania.
1. Dzia³ka 4/2 obr. 1 Nowa Huta jest w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa i uniemo¿liwia prawid³owe zagospodarowania budownictwem jednorodzinnym.
2. Przeprowadzenie drogi KDZ po dzia³ce Nr 6 grozi deklasacj¹ gleby dzia³ek, zmniejszeniem zdolnoœci produkcyjnej gruntów, ograniczeniem mo¿liwoœci budowlanych.
3. Zgodnie z informacj¹ uzyskan¹ w MPWiK w obecnym
stanie nie ma mo¿liwoœci pod³¹czenia terenów o przeznaczeniu na budownictwo jednorodzinne do wodoci¹gu miejskiego i sieci kanalizacyjnej. Domaga siê,
aby w projekcie planu znalaz³y siê uzgodnienia dotycz¹ce powy¿szych inwestycji.
4. Nie zgadza siê z zakazem budowy budynku gospodarczego przed realizacj¹ budynku mieszkalnego.
5. Domaga siê wykreœlenia tego zapisu z treœci projektu
planu.
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6. Domaga siê wpisania do treœci projektu mpzp § 40 "Urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej nale¿y realizowaæ równoczeœnie z drog¹ KDZ".
7. Dziwi fakt, ze niemal ca³y teren oznaczony w projekcie
planu jako "MN.9" - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne niskiej intensywnoœci, czyli dzia³ki 12, 13,
14, 15, 16, 17 obr. 21 Œródmieœcie jest w zasiêgu ponadnormatywnego oddzia³ywania ha³asu.
8. Dlaczego zaprojektowano ca³e to wzgórze jako teren
budowlany, skoro, mo¿na by posadowiæ tylko jeden
budynek w pó³nocnozachodnim naro¿niku terenu
"MN.9" Naro¿niku o pow. 5% w stosunku do ca³oœci
terenu, a 95% tego terenu musi byæ zaopatrzone w wodoci¹g, a w projekcie brak uzgodnieñ co do tej inwestycji.
9. W zwi¹zku z powy¿szym traci sens projektowanie drogi "KDX.2" po dzia³kach m.in. 16, 17 obr. 21 Œródmieœcie na trasie o d³ugoœci ponad 300 m, prowadz¹cej
do jednego budynku.
10. Zaistnienie tej drogi znów podro¿y koszty inwestycji
komunikacyjnych i uzbrojenia terenu, nie powiêkszaj¹c terenów budowlanych.
11. Wetuje przebieg drogi "KDZ" po dzia³ce Nr 6 i przez
teren, którego jest wspó³w³aœcicielk¹.
12. Sugeruje poprowadzenie trasy KDZ ju¿ istniej¹cym
szlakiem, po dzia³kach 275, 276, 277, 278 i 243 i z poszerzeniem o potrzebny pas drogi, gdy¿ s¹siednie dzia³ki s¹ w³asnoœci¹ Gminy Kraków.
13. Drogê KDZ poprowadziæ wzd³u¿ ul. Powstañców przez
dzia³ki nale¿¹ce do Gminy Kraków.
14. Sugeruje, aby wzd³u¿ ww. trasy drogi zbiorczej zaprojektowanie ciche rzemios³o i us³ugi np. dla galopuj¹co
rozrastaj¹cego siê cmentarza czy fortu "Sudó³" z alejkami.
15. Zaprojektowany pas ochronny przyrodniczej, w terenie "MN.5" wynosi a¿ 30 m od potoku. Wnosi o skrócenie tego pasa do 15m.
16. Wnosi o dopisanie w § 7 ust. 2 pkt. 5 po wyrazach
"zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych", wyrazów "za
wyj¹tkiem terenu MN.5".
17. Wnosi o umo¿liwienie lokalizacji obiektu tymczasowego, s³u¿¹cego do przechowywania sprzêtu i schronienia siê przed pal¹cym s³oñcem przez dodanie w § 8
ust. 1 pkt 1 wyrazów "nie dotyczy obr. 1 Nowa Huta"
18 Wnosi o zapisanie w obszarze "MN.5" mo¿liwoœci lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych na s³upku lub na wysiêgniku do wysokoœci 9,5 m, tak¿e komercyjnie.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktów: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18.
Wyjaœnienie:
ad 1.
Je¿eli konfiguracja granic dzia³ki nie pozwala na w³aœciwe
zagospodarowanie mo¿na podj¹æ dzia³ania w celu po³¹czenia i podzia³u nieruchomoœci tak, aby wielkoœæ i kszta³t
powsta³ej dzia³ki budowlanej umo¿liwia³y realizacjê inwestycji zgodnej z planem.
ad 2, 11, 12, 13, 14.
Prze³o¿enie odcinka drogi w ci¹gu ul. Powstañców poza
obszar realizowanych poszerzeñ cmentarza Pr¹dnik Czer-
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wony (na pó³noc i na wschód) sta³o siê koniecznoœci¹.
Warunki terenowe i konserwatorskie (dla otoczenia Fortu
Sudó³) ograniczy³y wybór nowej trasy do przebiegu, wskazanego w projekcie planu. Ustalenia, nawi¹zuj¹ce do tego
wyboru, maj¹ miejsce w Uchwale Nr LXVI/845/09 Rady
Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Pr¹dnik Czerwony"
(§14 ust 1 pkt 2). Podczas opracowywania projektu planu
analizowane by³y i poddane konsultacjom tak¿e inne warianty rozwi¹zania, ale wybrany zosta³ i uzyska³ wymagane uzgodnienia w³aœciwych jednostek organizacyjnych,
"przebieg pó³nocny" - wniesiony do projektu planu.
ad 6, 7.
Urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej - zgodnie z przepisami odrêbnymi - powinny byæ
realizowane wraz z ca³oœci¹ inwestycji.
ad 8, 9, 10.
Przeznaczenie terenu MN.9 i jego zasiêg wynikaj¹ z wniosków i wskazañ jakie wp³ynê³y do projektu planu na etapie
przyst¹pienia do jego sporz¹dzania, jak równie¿ z konsultacji na etapie opiniowania projektu planu. Projekt planu
przed wy³o¿eniem do publicznego wgl¹du zosta³, zgodnie
z ustaw¹ uzgodniony i zaopiniowany, równie¿ w tym zakresie.
Teren komunikacji KDX obs³uguje nie tylko teren MN.9,
ale równie¿ teren MN.5 i ZPf.1.
ad 15.
Zgodnie ze Studium po³udniowo-wschodnie czêœci dzia³ek
po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy innymi,
ogólnodostêpne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.).
Po³udniowo - wschodnie czêœci dzia³ek 4/1, 5 i 6 s¹siaduj¹
bezpoœrednio z potokiem Sudó³ Dominikañski i ujête zosta³y w kompleksie terenów zieleni, w Strefie Ochrony
Wartoœci Przyrodniczych, w której obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych budynków. Jest to zgodne z celem sporz¹dzania planu oraz z zaleceniem Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie.
ad 17, 18.
Ograniczenia dotycz¹ce obiektów tymczasowych i urz¹dzeñ reklamowych zosta³y ustalone w celu w³aœciwego
kszta³towania ³adu przestrzennego.
21. Uwaga Nr 74
dotyczy dzia³ek Nr 488, 489/1 obr. 22 Œródmieœcie, które w
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenach zabudowy mieszkaniowej przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ podwy¿szonej intensywnoœci (MW.2).
[…]*
Wnieœli uwagê o zmianê ustaleñ:
1) przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na rysunku
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudó³
Dominikañski"; Wnosi o pozostawienie w projekcie planu przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w rejonie
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dzia³ek 488, 489/1 w odleg³oœci 10 m od po³udniowych
granic dzia³ek drogowych ulicy Dominikanów.
2) wskaŸnika iloœci miejsc parkingowych dla terenów MW.2;
wnosi o pozostawienie w projekcie planu wymaganego
wskaŸnika iloœci miejsc postojowych dla terenu MW.2 na
poziomie 0,6- 0,9 m. p/1 mieszkañca.
Przedstawione w projekcie planu ustalenia dotycz¹ce
wskaŸnika miejsc parkingowych oraz przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenów MW.2, które obejmuj¹ obie dzia³ki 488, 489/1 s¹ niezgodne z Decyzj¹ WZ
Nr AU-2/7331/3343/07 z dnia 26.10.2007 wydan¹ dla
przedmiotowych dzia³ek.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 2.
Wyjaœnienie:
ad 2)
WskaŸnik miejsc postojowych 0,6-0,9 miejsc na 1 mieszkanie dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
móg³ zostaæ wskazany w oparciu o rekomendacjê, zamieszczon¹ w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (Uchwa³a Nr XII/
87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r),
wskazan¹ dla przypadku polityki ograniczania miejsc parkingowych w stosunku do wystêpuj¹cych potrzeb, (co mia³oby na celu utrzymanie stosunkowo wysokiego udzia³u
komunikacji zbiorowej w przewozach osób, w zwi¹zku z jej
wy¿sz¹ efektywnoœci¹ ekonomiczn¹ dla gospodarki miasta). Rada Miasta Krakowa do tej pory nie potwierdzi³a
stosownym dokumentem woli przyjêcia tej opcji (Uchwa³a
Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie przyjêcia polityki transportowej dla miasta Krakowa na lata 2007-2015). Praktyka organizacji przestrzeni
miejskiej wskazuje natomiast na potrzebê zapewnienia na
terenach mieszkaniowych iloœci miejsc postojowych zbli¿onej do popytu na nie, aby zapobiec utrudnieniom w ruchu, powstaj¹cym w przypadkach bez³adnego parkowania nadmiernej iloœci pojazdów na ulicach. WskaŸnik w wysokoœci wskazanej w projekcie planu ma przybli¿yæ sytuacjê w tym wzglêdzie do stanu po¿¹danego.
Warunki okreœlone przez plan, po jego wejœciu w ¿ycie, nie
bêd¹ powodowaæ koniecznoœci dokonywania zmian w prawomocnych decyzjach o pozwoleniu na budowê wydanych
wczeœniej.
22. Uwaga Nr 76
dotyczy planowanego przebiegu drogi KDZ.
[…]*
Zg³osi³a sprzeciw dotycz¹cy przebiegu drogi biegn¹cej wed³ug planu obok zabytkowego fortu.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prze³o¿enie odcinka drogi w ci¹gu ul. Powstañców poza
obszar realizowanych poszerzeñ cmentarza Pr¹dnik Czerwony (na pó³noc i na wschód) sta³o siê koniecznoœci¹. Warunki terenowe i konserwatorskie (dla otoczenia Fortu
Sudó³) ograniczy³y wybór nowej trasy do przebiegu, wskazanego w projekcie planu. Ustalenia, nawi¹zuj¹ce do tego
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wyboru, maj¹ miejsce w Uchwale Nr LXVI/845/09 Rady
Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza Pr¹dnik Czerwony"
(§14 ust 1 pkt 2). Podczas opracowywania projektu planu
analizowane by³y i poddane konsultacjom tak¿e inne warianty rozwi¹zania, ale wybrany zosta³ i uzyska³ wymagane uzgodnienia w³aœciwych jednostek organizacyjnych,
"przebieg pó³nocny" - wniesiony do projektu planu.
23. Uwaga Nr 77
dotyczy dzia³ki Nr 8/2 obr. 21 Œródmieœcie oraz dzia³ki
Nr 1/1 obr. Nowa Huta, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a siê w terenach
zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹ towarzysz¹c¹ obiektom budowlanym (ZPb.4), terenach zieleni
przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹
parkow¹ (ZPp.3) oraz w terenach komunikacji - droga
publiczna klasy zbiorczej (KDZ).
[…]*
1. Nie zgadza siê z lini¹ graniczn¹ strefy ZPB.4 i ZPp.3 przechodz¹c¹ przez dzia³kê Nr 8/2 obr. 21 Œródmieœcie, poniewa¿ narusza w³asnoœæ prywatn¹, teren dzia³ki jest
urz¹dzony i ogrodzony - wnioskuje o objêcie ww. dzia³ki
terenem oznaczonym symbolem ZPb.4.
2. Wnioskuje o zwrócenie szczególnej uwagi zwiêkszenia przepustowoœci przepustu drogowego w pobli¿u ww. dzia³ki
pod ulic¹ Powstañców oraz uregulowaniu potoku.
3. Wnioskuje o maksymalne przesuniêcie projektowanej jezdni KDZ na dzia³ce Nr 1/1 obr. 1 Nowa Huta oraz dzia³ce Nr
2 obr. 1 Nowa Huta w kierunku pó³nocnym (torów PKP).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona z zastrze¿eniem.
Wyjaœnienie:
ad 1.
Zgodnie ze Studium po³udniowo-wschodnia czêœæ dzia³ki
8/2 po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w terenie okreœlonym jako Zieleñ
Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie ogrodów
i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.).
Po³udniowo - wschodnia czêœæ dzia³ki 8/2 s¹siaduje bezpoœrednio z potokiem Sudó³ Dominikañski i ujêta zosta³y
w kompleksie terenów zieleni, w Strefie Ochrony Wartoœci
Przyrodniczych, w której obowi¹zuje zakaz lokalizacji nowych budynków. Jest to zgodne z celem sporz¹dzania planu oraz z zaleceniem Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Krakowie.
ad 2.
Ustalenia projektu planu umo¿liwiaj¹ uregulowanie potoku i odpowiednie dostosowanie przekrojów przepustów
drogowych. Wnioskowany zakres dotyczy dzia³añ realizacyjnych, przy których musz¹ byæ uwzglêdnione przepisy
odrêbne w tym zakresie.
ad 3.
Projekt planu okreœla teren w liniach rozgraniczaj¹cych przeznaczony pod drogê, natomiast w odrêbnym postêpowaniu, w ramach projektu realizacyjnego rozwi¹zania drogi
okreœlona zostanie lokalizacja jezdni, przy uwzglêdnieniu
przepisów odrêbnych.
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24. Uwaga Nr 82
Dotyczy odcinka ul. Dominikanów.
Mieszkañcy ulicy Dominikanów w Krakowie: […]*
Wnieœli uwagê dotycz¹c¹ dzia³ki Nr 438 z wyznaczonym
odcinkiem drogi, czyli ulicy Dominikanów o klasie KDD.1 teren dróg publicznych klasy dojazdowej. Ze wzglêdu na
nieuregulowany stan prawny do dnia dzisiejszego ulic
Dominikanów i Rezedowej wnosz¹ o nadanie na odcinku
projektowanym w planie ul. Dominikanów - klasy KW lub
zapisu w projekcie uchwa³y Rady Miasta Krakowa o nie
w³¹czaniu do ul. Dominikanów wyjazdu z osiedla powstaj¹cego na terenie by³ych dzia³ek k/Parku, a w szczególnoœci z dzia³ki Nr 488. Na planie oznaczono te tereny MW czyli
funkcja mieszkaniowa o wysokiej intensywnoœci. Gdzie
bêdzie wyjazd z dzia³ki Nr 488? Dlaczego nie ma ulicy Dominikanów wzd³u¿ parku? Wydano ju¿ zezwolenia na budowê osiedla na dzia³kach Nr 595 i 490 bez zatwierdzenia
planu, nie uwzglêdniaj¹c drogi dojazdowej do dzia³ki Nr 488.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wniosek o nadanie drodze KDD.1 statusu drogi wewnêtrznej
jest sprzeczny z obowi¹zuj¹cym zaliczeniem ulicy Dominikanów do kategorii dróg publicznych (lokalnych miejskich) - na
podstawie Uchwa³y Nr 103 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 28 maja 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich (Dziennik Urzêdowy Województwa Krakowskiego Nr 10 poz. 84).
Wnioskowany zapis w projekcie planu o zakazie przy³¹czania inwestycji z terenu MW.2 nie mo¿e zostaæ uwzglêdniony. Ze wzglêdu na wydane, prawomocne decyzje administracyjne, okreœlaj¹ce warunki w³¹czenia do uk³adu komunikacyjnego, ulica Dominikanów powinna pozostaæ jako
droga publiczna dojazdowa.
25. Uwaga Nr 83
Dotyczy odcinka ul. Dominikanów.
Mieszkañcy ulicy Woronicza, Rezedowej, Combrowi, Jasnorzewskiej w Krakowie: […]*
Wnieœli uwagê dotycz¹c¹ dzia³ki Nr 438 z wyznaczonym
odcinkiem drogi, czyli ulicy Dominikanów o klasie KDD.1 teren dróg publicznych klasy dojazdowej. Ze wzglêdu na
nieuregulowany stan prawny do dnia dzisiejszego ulic
Dominikanów i Rezedowej wnosz¹ o nadanie na odcinku
projektowanym w planie ul. Dominikanów - klasy KW lub
zapisu w projekcie uchwa³y Rady Miasta Krakowa o nie
w³¹czaniu do ul Dominikanów wyjazdu z osiedla powstaj¹cego na terenie by³ych dzia³ek k/Parku, a w szczególnoœci
z dzia³ki Nr 488. Na planie oznaczono te tereny MW czyli
funkcja mieszkaniowa o wysokiej intensywnoœci. Gdzie
bêdzie wyjazd z dzia³ki Nr 488? Dlaczego nie ma ulicy Dominikanów wzd³u¿ parku? Wydano ju¿ zezwolenia na budowê osiedla na dzia³kach Nr 595 i 490 bez zatwierdzenia
planu, nie uwzglêdniaj¹c drogi dojazdowej do dzia³ki Nr 488.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wniosek o nadanie drodze KDD.1 statusu drogi wewnêtrznej jest sprzeczny z obowi¹zuj¹cym zaliczeniem ulicy Do-
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minikanów do kategorii dróg publicznych (lokalnych miejskich) - na podstawie Uchwa³y Nr 103 Rady Narodowej
Miasta Krakowa z dnia 28 maja 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich (Dziennik Urzêdowy Województwa Krakowskiego
Nr 10 poz. 84).
Wnioskowany zapis w projekcie planu o zakazie przy³¹czania inwestycji z terenu MW.2 nie mo¿e zostaæ uwzglêdniony. Ze wzglêdu na wydane, prawomocne decyzje administracyjne, okreœlaj¹ce warunki w³¹czenia do uk³adu komunikacyjnego, ulica Dominikanów powinna pozostaæ jako
droga publiczna dojazdowa.
26. Uwaga Nr 84
dotyczy dzia³ki Nr 155/5 obr. 1 Nowa Huta, która w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a
siê w terenach zieleni przeznaczonych pod zieleñ urz¹dzon¹
ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹ (ZPr.14).
[…]*
Wnieœli uwagê dotycz¹c¹ wydzielenia z dzia³ki Nr 155/5
terenu ogródków dzia³kowych i wydanie zezwolenia na
oficjalne zarejestrowanie ich jako zieleni u¿ytkowej w formie ogródków pracowniczych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi, poniewa¿
dzia³ka Nr 155/5, wg Studium, po³o¿ona jest w systemie
zieleni i parków rzecznych, w terenie okreœlonym jako ogólnodostêpna Zieleñ Publiczna ZP. Projekt planu nie przewiduje przeznaczenia terenu dzia³ki Nr 155/5 na ogrody dzia³kowe, m.in. równie¿ ze wzglêdu na nieuregulowany stan prawny. Równoczeœnie nale¿y wyjaœniæ, ¿e zgodnie z zapisem
ustaleñ planu § 7 ust 2 pkt 5): "istniej¹ce obiekty budowlane
i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do
czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem,
o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej".
27. Uwaga Nr 86
dotyczy dzia³ek Nr 156/2, 159, 158/2 obr. 1 Nowa Huta,
które w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenach zieleni przeznaczonych pod
zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku
Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹ (ZPr.14, ZPr.15).
[…]*
Wniós³ uwagê dotycz¹c¹ ujêcie w planie istniej¹cego stanu faktycznego w rejonie skrzy¿owania ulic Powstañców
i Dziekanowickiej i przeznaczenie tego terenu pod us³ugi,
które tam istniej¹ od bardzo dawna. Zak³ady te powsta³y
na terenie wsi Batowice na dzia³kach "mienia wiejskie wsi
Batowice". Przez zmianê granic m. Krakowa tereny te znalaz³y siê w mieœcie a w³aœcicielem dzia³ek sta³ siê UM Kraków.Tereny te by³y nara¿one na rozbudowê i rozszerzenie
drogi i wtedy z tego powodu nie mogliœmy przez kilkanaœcie lat zawieraæ umów dzier¿awnych. Przez zmianê koncepcji przebiegu ul. Powstañców stworzy³a siê mo¿liwoœæ
uregulowania dzier¿aw. Warunkiem umów dzier¿awnych
jest legalizacja istniej¹cych budynków, które by³y budowane bardzo dawno temu na terenie wsi i jest bardzo ciê¿-
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ko udowodniæ, ¿e powsta³y legalnie. Uparcie podtrzymywanie, ¿e te tereny s¹ przeznaczone pod zieleñ miejsk¹
i parki powoduje, ¿e legalizacja budynków warsztatowych
z du¿ymi tradycjami us³ugowymi na rynku krakowskim bêdzie niemo¿liwa. Teren ten w najbli¿szej okolicy jest niezamieszka³y obok jest cmentarz Batowicki.
Wnosi o zmianê koncepcji planu i przeznaczenie tych terenów pod us³ugi dla wszystkich trzech zak³adów us³ugowych nie stosuj¹c ¿¹dnych wyj¹tków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki Nr 156/2, 159, 158/2, wg Studium, po³o¿one s¹ poza
terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne
funkcje terenów to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny
otwarte w formie ogrodów i parków miejskich wyposa¿one
w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki
rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place
zabaw, boiska itp.).
Wiêkszoœæ obszaru planu, zgodnie ze Studium zosta³a zaliczona do terenów zieleni, które powinny pe³niæ funkcjê nie
tylko przyrodnicz¹, ale równie¿ publiczn¹ o charakterze
ogólnomiejskim - jako park rzeczny.
Równoczeœnie nale¿y wyjaœniæ, ¿e zgodnie z zapisem ustaleñ planu § 7 ust 2 pkt 5): "istniej¹ce obiekty budowlane
i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy,
do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej".
Plan nie mo¿e spe³niaæ roli narzêdzia do potwierdzania legalnoœci istniej¹cych obiektów, bowiem takie dzia³anie nie
jest przedmiotem procedury planistycznej.
28. Uwaga Nr 87
dotyczy dzia³ek Nr 156/2, 159, 158/2 obr. 1 Nowa Huta,
które w wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³y siê w terenach zieleni przeznaczonych pod
zieleñ urz¹dzon¹ ogólnodostêpn¹ w s¹siedztwie potoku
Sudó³ Dominikañski (Rozrywka), w tym jego obudowê biologiczn¹ (ZPr.14, ZPr.15).
[…]*
Wniós³ uwagê dotycz¹c¹ ujêcia w planie zagospodarowania przestrzennego istniej¹cego stanu faktycznego w rejonie skrzy¿owania ulic Powstañców i Dziekanowickiej i przeznaczenie tego terenu pod us³ugi. Zak³ady, które tam istniej¹ powsta³y w latach 60 -tych na terenach nale¿¹cych
do wsi Batowice i za zgod¹ jej w³adz. "Równie¿ proszê
uwzglêdnienie tego co powiedzia³ mój s¹siad [...]* w dyskusji publicznej w dniu 19.06.2009 r."
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki Nr 156/2, 159, 158/2, wg Studium, po³o¿one s¹ poza
terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania,
w terenie okreœlonym jako Zieleñ Publiczna ZP, gdzie g³ówne funkcje terenów to, miêdzy innymi, ogólnodostêpne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich wyposa¿one w: ci¹gi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, œcie¿ki rowerowe, terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.).
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Wiêkszoœæ obszaru planu, zgodnie ze Studium zosta³a zaliczona do terenów zieleni, które powinny pe³niæ funkcjê nie
tylko przyrodnicz¹, ale równie¿ publiczn¹ o charakterze
ogólnomiejskim - jako park rzeczny.
Równoczeœnie nale¿y wyjaœniæ, ¿e zgodnie z zapisem ustaleñ planu § 7 ust 2 pkt 5): "istniej¹ce obiekty budowlane
i tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy,
do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej".
Plan nie mo¿e spe³niaæ roli narzêdzia do potwierdzania legalnoœci istniej¹cych obiektów, bowiem takie dzia³anie nie
jest przedmiotem procedury planistycznej.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXXXII/1076/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 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 DOTYCZ¥CE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
"SUDÓ£ DOMINIKAÑSKI"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury
technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Sudó³ Dominikañski" zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sudó³ Dominikañski", - 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:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Budowê odcinka drogi zbiorczej, KDZ - prze³o¿enie ul. Powstañców poza teren cmentarza Pr¹dnik Czerwony,
2) Przebudowê dróg lokalnych oznaczonych symbolami
KDL.1 (fragment ul. Dobrego Pasterza znajduj¹cy siê
w granicach planu) i KDL.2 (ul. Majora - fragment w granicach planu),
3) Przebudowê dróg dojazdowych oznaczonych symbolami KDD.1, KDD.4 - KDD.8, w tym odcinków ul. Rozrywka, ul. Reduta i ul. Powstañców,
4) Budowê wydzielonego ci¹gu pieszo-jezdnego KDX.2
(planowana w ramach obs³ugi terenów mieszkaniowych MN.5 i MN.9 oraz w ramach zagospodarowania
Fortu 471/2 "Sudó³" - terenów ZPf.1, ZPp.2 i ZPp.3) oraz
przebudowê istniej¹cego ci¹gu KDX.1.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce rozwi¹zaniom komunikacyjnym,
w tym m.in.: urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych
przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, a tak¿e prze________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu
uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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budowê infrastruktury technicznej zwi¹zan¹ z realizacj¹
inwestycji komunikacyjnych.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, dotycz¹cych:
1) Zaopatrzenia w wodê w zakresie rozbudowy miejskiej sieci w oparciu o istniej¹c¹ sieæ rozbiorcz¹,
2) Odprowadzenia œcieków sanitarnych w zakresie rozbudowy miejskiej sieci w oparciu o funkcjonuj¹cy system kanalizacji sanitarnej,
3) Odwodnienia i odprowadzenia wód deszczowych:
- w oparciu o istniej¹cy uk³ad rowów melioracyjnych,
- w zakresie rozbudowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w tym budowê Kana³u Ulgi dla potoku Sudó³
Dominikañski.
4) Zaopatrzenia w ciep³o w zakresie rozbudowy miejskiej sieci ciep³owniczej w oparciu o istniej¹cy system
ciep³owniczy.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywaæ siê bêdzie 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 samorz¹du województwa,
c) dotacji unijnych,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) innych kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych œrodków zewnêtrznych,
g) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne;
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.
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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 zaopatrzenia w ciep³o - bezpoœrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej
- Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci ciep³owniczej ze œrodków MPEC S.A.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki
parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A.),
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 wprowadzania zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
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