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4983
Uchwa³a* Nr LXXXII/1077/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina D³ubni - Obszar
sportu i rekreacji".
Na podstawie art. 20 ust. l 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 "Dolina D³ubni-Obszar sportu i rekreacji", zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru, zawieraj¹cego siê pomiêdzy rzek¹
D³ubni¹, alej¹ Solidarnoœci, ulic¹ Bulwarow¹, ulic¹ T. Ptaszyckiego i ulic¹ Ujastek Mogilski. Granice planu wyznaczono uchwa³¹ Nr CXV/1202/06 Rady Miasta Krakowa z dnia
30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "Dolina D³ubni - Obszar sportu i rekreacji".
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w treœci uchwa³y, stanowi¹cej Tekst Planu oraz w czêœci graficznej planu.
2. Integralnymi czêœciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek Planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y, ustalaj¹cy przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów,
b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y, okreœlaj¹cy zasady
_______________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.

uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury
technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ
technicznych, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne
- do szczegó³owego ustalenia na etapie przygotowania
inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych;
2) Rozstrzygniêcia nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 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 otoczenia
i œrodowiska przyrodniczego doliny rzeki D³ubni, stanowi¹cych
element systemu przyrodniczego Miasta oraz stworzenie podstaw do utworzenia ogólnodostêpnych terenów rekreacyjnych
tzw. Parków Rzecznych. Ustalenia planu okreœlaj¹ - zgodnie
z zasadami zrównowa¿onego rozwoju - granice i sposób zainwestowania i zagospodarowania terenów, których znacz¹ca
czêœæ posiada wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe; reguluj¹
zasady zagospodarowania terenów mieszkaniowych i us³ugowych, z uwzglêdnieniem:
- ochrony wartoœciowych terenów i elementów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych,
- u¿ytkowego (w tym publicznego) ich wykorzystywania dla
rekreacji i wypoczynku,
- niezbêdnej infrastruktury technicznej i us³ugowej, s³u¿¹cej
ww. celom.
§4
1. Ustalenia zawarte wTekœcie Planu odnosz¹ siê odpowiednio
do ustaleñ wyra¿onych w czêœci graficznej planu.
2. Ustalenia zawarte w Tekœcie Planu oraz w czêœci graficznej
planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie i w sposób okreœlony
uchwa³¹.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
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§5
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ Tekst Planu i czêœæ
graficzn¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina D³ubni - Obszar sportu i rekreacji";
2) Tekœcie Planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej
uchwa³y;
3) Rysunku Planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y;
4) Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami);
5) Studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa;
6) Terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
w planie, ograniczony na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego
terenu;
7) archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony planem obszar
wchodz¹cy w zakres strefy ochrony konserwatorskiej
w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków, okreœlony wg Studium;
8) stanowisku archeologicznym - nale¿y przez to rozumieæ stanowisko okreœlone w ewidencji zabytków lub
wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie;
9) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów odrêbnych; dla terenu inwestycji obejmuj¹cego
czêœæ lub czêœci, albo - w ca³oœci Tereny wyznaczone
w planie - wskaŸniki i parametry ustalone w dalszej czêœci uchwa³y stosuje siê odpowiednio;
10) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, który zosta³ ustalony planem
jako jedyny lub przewa¿aj¹cy na wyznaczonym Terenie,
przy zachowaniu zgodnoœci z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi. W przeznaczeniu podstawowym
mieszcz¹ siê równie¿ towarzysz¹ce elementy zagospodarowania terenu:
a) zieleñ urz¹dzona, niezbêdna do zapewnienia w³aœciwego procentowego wskaŸnika powierzchni czynnej
biologicznie,
b) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdne dla obs³ugi terenu;
11) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który
dopuszczony zosta³ w danym Terenie jako uzupe³nienie
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okreœlonych w ustaleniach planu;
12) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczon¹ po ich zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy
œcian przyziemia, a w przypadku nadwieszeñ, podcieni
z podporami czy przejazdów - w obrysie ich wy¿szych
kondygnacji a tak¿e w obrysie kondygnacji podziemnych;
13) wskaŸniku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³
powierzchni zabudowy okreœlonej w pkt 12 w powierzchni
terenu inwestycji;
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14) wskaŸniku powierzchni czynnej biologicznie - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni terenu zieleni w powierzchni terenu
inwestycji;
15) parku rzecznym - nale¿y przez to rozumieæ kompleks
terenów zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym oraz
innych terenów zwi¹zanych z otoczeniem rzeki D³ubni;
16) elementach wyposa¿enia parku - nale¿y przez to rozumieæ kompleksowo zaprojektowane urz¹dzenia, o jednolitej formie i rozwi¹zaniach technicznych,
a) urz¹dzenia "bram", bêd¹cych form¹ przestrzenn¹, sygnalizuj¹c¹ np. wejœcie do parku - o wysokoœci
max. 3,5 m od powierzchni terenu,
b) ³awki, stojaki na rowery,
c) urz¹dzenia placów zabaw,
d) inne urz¹dzenia rekreacyjne,
e) urz¹dzenia informacyjne takie jak tablice, drogowskazy - o wysokoœci max. 3,5 m od powierzchni terenu
oraz o powierzchni ekspozycji max. 4 m2,
f) inne obiekty ma³ej architektury;
17) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni
niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach
drogowych - realizowane wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako
czêœci sk³adowej projektu budowlanego, a tak¿e publicznie dostêpne zespo³y zieleni zagospodarowane
w sposób kompleksowy;
18) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku
Planu, istniej¹ce i projektowane dojazdy wewnêtrzne,
zapewniaj¹ce obs³ugê obiektów w ramach terenów inwestycji przez dostêp do dróg publicznych; przebieg i sposób ich rozwi¹zania okreœlany bêdzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych;
19) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe - wolnostoj¹ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym (w tym
tzw. billboardy):
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji (elewacji)
wiêkszej ni¿ 6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m,
c) o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 13,0 m od poziomu przyleg³ego terenu;
20) obiekcie ma³ej gastronomii - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹ce obiekty us³ugowe z zakresu gastronomii
o powierzchni zabudowy mniejszej ni¿ 30 m2 i nie posiadaj¹ce wydzielonej w obiekcie sali jadalnej;
21) 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% poszczególnych
segmentów ogrodzenia, tzn. powierzchni zawartej pomiêdzy osiami podpór, liczonej od najwy¿szej rzêdnej
terenu przylegaj¹cego do danego segmentu;
2. Ilekroæ w uchwale przywo³ane s¹ nazwy ulic oraz nazwy
w³asne istniej¹cych instytucji, firm, obiektów i zak³adów nale¿y je rozumieæ jako funkcjonuj¹ce w okresie sporz¹dzania
planu i interpretowaæ odpowiednio do póŸniejszego stanu
prawnego i faktycznego.
3. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami okreœlonymi w przepisach odrêbnych.
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§6
1. Obowi¹zuj¹cymi elementami ustaleñ planu wyznaczonymi
na Rysunku Planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y, s¹:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, stanowi¹ce jednoczeœnie nieprzekraczalne linie zabudowy z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych - jeœli linii zabudowy nie wyznaczono na
Rysunku Planu;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy - oznaczaj¹ce "granicê" sytuowania nowych budynków i czêœci rozbudowywanych budynków oraz innych obiektów kubaturowych
tj. linie, poza którymi w danym terenie nie mog¹ byæ lokalizowane ww. obiekty lub ich czêœci;
4) Tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, oznaczone na Rysunku Planu nastêpuj¹cymi symbolami identyfikacyjnymi:
a) tereny zieleni:
- ZP.1, ZP.2 - Tereny zieleni urz¹dzonej,
- ZP.p.1, ZP.p.2, ZP.p.3, ZP.p.4 -Tereny zieleni urz¹dzonej
parkowej,
- ZP.s -Teren zieleni urz¹dzonej zwi¹zanej ze sportem
i rekreacj¹,
- ZP.i.1, ZP.i.2 - Tereny urz¹dzonej zieleni izolacyjnej,
- WS - Teren wód otwartych;
b) tereny mieszkaniowe:
- MN.1, MN.2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
c) tereny us³ugowe:
- U.1, U.2, U.3, U.4 - Tereny zabudowy us³ugowej,
- U.o.1, U.o.2 - Tereny us³ug oœwiaty,
- US - Teren sportu i rekreacji;
d) tereny komunikacji drogowej:
- KD/Z+T - droga zbiorcza z tramwajem,
- KD/E + T - droga ekspresowa z tramwajem,
- KD/D.1, KD/D.2 - drogi dojazdowe,
- KD/DX - droga pieszo-jezdna,
- KD/X - droga piesza,
- KU.p - Teren parkingu,
e) Tereny Infrastruktury Technicznej:
- W.1, W.2, W.3, W.4 - Tereny ujêcia wód,
- E - Teren Infrastruktury Technicznej (urz¹dzeñ elektroenergetycznych);
5) granice wyznaczonej w planie archeologicznej strefy
ochrony konserwatorskiej - okreœlonej w celu ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego;
6) przebieg g³ównych tras rowerowych - szlaki wyznaczone orientacyjnie w ramach linii rozgraniczaj¹cych terenów dróg publicznych lub dopuszczone w innych terenach. Uœciœlenie lokalizacji tras rowerowych
(wydzielonych œcie¿ek rowerowych, wspólnych œcie¿ek pieszo-rowerowych, wydzielonych pasów jezdni,
wspólnych dla pojazdów i rowerów, a tak¿e po³¹czenia tych elementów) bêdzie przedmiotem opracowañ
realizacyjnych wg przepisów odrêbnych oraz wewnêtrznych regulacji obowi¹zuj¹cych w Gminie Miejskiej Kraków.
2. Elementy oznaczone na Rysunku Planu - okreœlone przepisami i decyzjami odrêbnymi:
1) strefa ochronna ujêcia wody podziemnej tzw. "pasa A" ustanowiona decyzj¹ Wojewody Krakowskiego znak
OS.III.6210-1-3/97 z dn. 17.11.1997 r., która wprowadzi³a
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stosowne zakazy, nakazy i ograniczenia odpowiednio
uwzglêdnione w ustaleniach planu;
2) obiekty ujête w gminnej ewidencji zabytków;
3) stanowiska archeologiczne - rejony stanowisk archeologicznych wg ewidencji Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie.
3. Na Rysunku Planu oznaczono ponadto nastêpuj¹ce elementy informacyjne planu, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
1) elementy rozwi¹zañ komunikacyjnych: osie dróg, krawêdzie jezdni itp;
2) strefa zagro¿enia powodziowego od rzeki D³ubni;
3) obszary zagro¿one niebezpieczeñstwem powodzi w przypadku uszkodzenia wa³u przeciwpowodziowego lub przelania siê przez niego wody.
§7
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu
§8
1. Utrzymanie, b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja
nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych w tym Ustawy o rodzinnych ogrodach dzia³kowych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach I - III.
2. Na ca³ym obszarze planu wystêpuj¹ z³o¿one warunki gruntowe, co powinno zostaæ uwzglêdnione w ustalaniu zakresu opracowania dokumentuj¹cego geotechniczne warunki
posadowienia obiektów budowlanych do projektów budowlanych.
3. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.
§9
Szczegó³owe zasady i warunki scalania
i podzia³u nieruchomoœci
1. W obszarze objêtym planem nie okreœla siê obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i podzia³u nieruchomoœci w rozumieniu przepisów odrêbnych. W przypadku ich
podjêcia z inicjatywy w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych
nieruchomoœci nale¿y odpowiednio uwzglêdniæ szczegó³owe warunki, parametry i wskaŸniki zagospodarowania okreœlone dla tych terenów.
2. Nie ustala siê wielkoœci dzia³ek uzyskiwanych w wyniku
podzia³u nieruchomoœci, w tym minimalnej i maksymalnej
wielkoœci dzia³ek, z wyj¹tkiem terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹ oraz Terenów zieleni urz¹dzonej.
Zasady dokonywania podzia³u oraz ³¹czenia nieruchomoœci dla Terenów zabudowy mieszkaniowej (MN.1, MN.2)
oraz dla Terenów zieleni urz¹dzonej (ZP.1, ZP.2) zosta³y okreœlone w Rozdziale III.
3. Dla pozosta³ych Terenów zasad tych nie okreœla siê w zwi¹zku z ich przeznaczeniem i innymi zasadami zagospodarowania.
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§ 10
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. W celu ochrony istniej¹cych wartoœci urbanistycznych oraz
prawid³owego kszta³towania ³adu przestrzennego w granicach obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
1) lokalizacji i urz¹dzania placów handlowych, sk³adowych,
magazynowych;
2) lokalizacji parkingów dla pojazdów o masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 t;
3) lokalizacji obiektów tymczasowych (z wyj¹tkiem przekryæ
namiotowych i pow³ok pneumatycznych przekrywaj¹cych
boiska sportowe i korty na terenie US);
4) lokalizacji ogrodów dzia³kowych;
5) budowy ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ o wysokoœci
powy¿ej 2,20m (z wyj¹tkiem ogrodzeñ boisk sportowych
i kortów, gdzie dopuszcza siê wiêksz¹ wysokoœæ ogrodzeñ);
6) lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych;
7) lokalizacji obiektów ma³ej gastronomii.
2. Dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych, innych
ni¿ wymienione w ust. 1 pkt 6, jedynie w terenach przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych symbolami: MN.1, MN.2,
U.1, U.2, U.3, U.4, U.o.1, U.o.2.
3. W terenach MN.1, MN.2, U.o.1, U.o.2 dopuszcza siê umieszczanie szyldów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w obrêbie dzia³ki lub terenu inwestycji, wed³ug zasad okreœlonych w ustaleniach
planu dla poszczególnych Terenów.
4. Obowi¹zuje kszta³towanie formy architektonicznej obiektów
realizowanych na podstawie planu, zmierzaj¹ce do uzyskania wysokiej jakoœci architektonicznej.
§ 11
Zasady ochrony i kszta³towania przestrzeni publicznych
1. Okreœla siê jako przestrzenie publiczne:
1) drogi publiczne istniej¹ce i projektowane: KD/Z+T, KD/
E+T, KD/D.1, KD/D.2, KD/DX, KD/X;
2) Tereny us³ug oœwiaty: U.o.1, U.o.2;
3) Tereny zieleni urz¹dzonej: ZP.1, ZP.2;
4) Tereny zieleni urz¹dzonej parkowej: ZP.p.1, ZP.p.2, ZP.p.3,
ZP.p.4;
5) Tereny urz¹dzonej zieleni izolacyjnej: ZP.i.1, ZP.i.2;
6) Teren wód otwartych: WS.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) pierzeje zabudowy: obowi¹zuje realizowanie nowej zabudowy zgodnie z liniami zabudowy, okreœlonymi na Rysunku Planu;
2) otoczenie obiektów us³ugowych od strony przestrzeni publicznych: obowi¹zuje kszta³towanie przestrzeni o wysokich walorach (dot. m.in. nawierzchni, posadzki, elementów ma³ej architektury, oœwietlenia);
3) drogi publiczne: obowi¹zuje stosowanie kompleksowych
rozwi¹zañ w zakresie zagospodarowania pasów drogowych w liniach rozgraniczaj¹cych, polegaj¹cych m.in. na:
a) projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów zieleni towarzysz¹cej drogom,
b) wykluczeniu lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych,
c) wprowadzeniu zadrzewieñ i zakrzewieñ (wzd³u¿ dróg
publicznych oraz ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych)
- jeœli nie ograniczy to prawid³owych technicznie roz-
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wi¹zañ i lokalizacji elementów ulicy. Zadrzewienia i zakrzewienia winny byæ realizowane wg projektów zieleni opracowanych w ramach projektów budowlanych dla
poszczególnych inwestycji. Nale¿y przy tym uwzglêdniæ wymogi ekspozycji krajobrazowej i osi widokowych
oraz zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu, okreœlone w § 14;
4) reklamy, znaki informacyjne oraz obiekty ma³ej architektury: obowi¹zuj¹ zapisy § 10 ust. 1 pkt 6, ust. 2 i 3 oraz zasady
okreœlone w poszczególnych przeznaczeniach terenu;
5) oœwietlenie: wskazane jest wykonanie oœwietlenia wed³ug
ca³oœciowego projektu dla wskazanych w ust. 1 przestrzeni
publicznych.
§ 12
Zasady ochrony i kszta³towania
œrodowiska przyrodniczego
1. W celu ochrony œrodowiska ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) wyklucza siê realizacjê:
a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko,
b) przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo¿e byæ wymagany;
2) przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku
realizacji inwestycji:
a) drogowych,
b) infrastruktury technicznej (z wykluczeniem realizacji anten telefonii komórkowej),
c) na Terenach: W.1, W.2, W.3, W.4 (Tereny ujêcia wód) w zakresie urz¹dzeñ (lub ich zespo³ów) umo¿liwiaj¹cych
pobór wód podziemnych;
3) obowi¹zuje utrzymanie przebiegu cieków powierzchniowych, z jednoczesnym zapewnieniem pasów ochronnych
wzd³u¿ ich odcinków otwartych o szerokoœci min. 1,5 m od
linii brzegowej, wy³¹czonych z zabudowy i zainwestowania (z wyj¹tkiem potrzeby miejscowej lokalizacji k³adek
i pomostów), w tym tak¿e z wykluczeniem ogrodzeñ. Dopuszcza siê regulacjê koryt cieków powierzchniowych, na
zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych;
4) ustala siê obowi¹zek odpowiedniej - do stanu faktycznego i prawnego - ochrony ujêæ wód podziemnych tzw. "Pasa A", sk³adaj¹cego siê z dziewiêciu studni wierconych:
A-1, A-2, A-4, A-4N, A-5, A-6N, St-2, St-3 i St-4, wraz ze
stref¹ ochrony (poœredniej i bezpoœredniej), ustanowionej decyzj¹ Wojewody Krakowskiego z dnia 17.11.1997 r.
znak: OS.III.6210-1-3/97. W obszarze objêtym planem znajduj¹ siê tereny strefy ochrony bezpoœredniej (studni A-1,
A-6N, St-2) oraz czêœæ terenu strefy ochrony poœredniej,
obejmuj¹ca obszar pomiêdzy oznaczon¹ na Rysunku Planu granic¹ strefy ochrony poœredniej (po zachodniej stronie rzeki D³ubni) a wschodni¹ granic¹ obszaru planu. Pozosta³a czêœæ strefy ochrony poœredniej znajduje siê poza
granicami planu. Decyzja Wojewody Krakowskiego znak:
OS.III.6210-1-3/97 okreœla - w zakresie zwi¹zanym z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenów - nastêpuj¹ce zakazy, nakazy i ograniczenia:
a) na terenie ochrony bezpoœredniej:
- zakaz u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych
z eksploatacj¹ ujêcia wody,
- nakaz odprowadzenia wód opadowych w taki sposób, aby nie mog³y siê dostaæ do urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do poboru wody,
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- nakaz ogrodzenia i oznakowania terenu (tablice informacyjne o ujêciu wody i zakazie wstêpu osób nieupowa¿nionych na teren ochrony bezpoœredniej);
b) na terenie ochrony poœredniej:
- zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych i do
ziemi œcieków nienale¿ycie oczyszczonych,
- zakaz przechowywania i sk³adowania odpadów promieniotwórczych,
- zakaz lokalizacji magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz ruroci¹gów
do ich transportu,
- zakaz lokalizacji stacji paliw bez instalowania urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe i podziemne
przed zanieczyszczeniem,
- zakaz lokalizacji wylewisk odpadów komunalnych i przemys³owych,
- zakaz lokalizacji wysypisk odpadów komunalnych i przemys³owych bez uszczelnienia dna i prawid³owego zagospodarowania odcieku,
- zakaz lokalizacji zak³adów przemys³owych opartych na
chemicznej obróbce metali i innych materia³ów na terenach nie objêtych kanalizacj¹ miejsk¹,
- zakaz lokalizacji zak³adów produkuj¹cych chemikalia lub
produkty chemiczne na terenach nie objêtych kanalizacj¹ miejsk¹,
- zakaz lokalizacji browarów, gorzelni i s³odowni na terenach nie objêtych kanalizacj¹ miejsk¹,
- zakaz lokalizacji ferm chowu zwierz¹t,
- zakaz lokalizacji nowych ujêæ wody,
- zakaz wykonywania g³êbokich wykopów ziemnych wymagaj¹cych prowadzenia prac odwodnieniowych;
c) ponadto na terenie ochrony poœredniej powinny obowi¹zywaæ wg ww. decyzji zakazy nie zwi¹zane z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenów:
- gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
- mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych
i w pasie o szerokoœci 30 m od ich brzegów.
Strefa ochronna ujêcia wody podziemnej zosta³a ustanowiona ww. decyzj¹ na czas eksploatacji ujêcia wody;
5) wskazana jest ochrona istniej¹cego drzewostanu i wkomponowanie go w projektowane zagospodarowanie w zakresie wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych;
6) w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania
i spe³nienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji
poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, ustala siê obowi¹zek równoczesnego wyposa¿enia terenów w sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej;
7) pokrycie potrzeb cieplnych i technologicznych obiektów,
które nie bêd¹ pod³¹czone do miejskiej sieci ciep³owniczej
nale¿y zapewniæ poprzez stosowanie paliw "ekologicznie
czystych" (gaz, lekki olej opa³owy, energia elektryczna),
z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych minimalne
wskaŸniki emisyjne gazów i py³ów do powietrza;
8) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania,
z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, w tym aktami
samorz¹dowymi obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej
Kraków dotycz¹cymi gospodarki odpadami;
9) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu w œrodowisku przyporz¹dkowuje siê wyznaczone kategorie
terenów do poszczególnych rodzajów terenów okreœlonych w przepisach odrêbnych dotycz¹cych ochrony œrodowiska:
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a) Tereny zabudowy mieszkaniowej - MN.1, MN.2 - do terenów "pod zabudowê mieszkaniowo - us³ugow¹",
b) Tereny us³ug oœwiaty U.o.1, U.o.2 - do terenów "pod
budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem
dzieci i m³odzie¿y",
c) Tereny: ZP.1, ZP.2, ZP.p.1, ZP.p.2, ZP.p.3, ZP.p.4, ZP.s, US - do
terenów "na cele rekreacyjno-wypoczynkowe",
d) Tereny U.1, U.2, U.3, U.4 - do terenów "pod zabudowê
mieszkaniowo - us³ugow¹" - dotyczy przypadku realizacji na Terenach U.1, U.2, U.3, U.4 zabudowy mieszkaniowej jako funkcji dopuszczalnej;
10) obowi¹zuje zakaz lokalizacji w terenach mieszkaniowych
inwestycji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, których
oddzia³ywanie na œrodowisko, przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice terenu, do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³ prawny, w szczególnoœci z zakresu us³ug komercyjnych, powoduj¹cych obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standardów œrodowiskowych w³aœciwych dla zabudowy mieszkaniowej.
§ 13
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
1. W celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej
na podstawie przepisów odrêbnych:
1) obejmuje siê ochron¹ i oznacza na Rysunku Planu stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków, opisane w nastêpuj¹cy sposób: nr stanowiska w obszarze (nr stanowiska w miejscowoœci):
a) nr stanowiska 28 (9) Nowa Huta Mogi³a,
b) nr stanowiska 57 (26) Nowa Huta Mogi³a,
c) nr stanowiska 16 Nowa Huta Krzes³awice;
2) na obszarze stanowisk archeologicznych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, przed rozpoczêciem robót budowlanych obowi¹zuje przeprowadzenie badañ archeologicznych zgodnie
z przepisami odrêbnymi z zakresu ochrony zabytków;
3) wyznacza siê archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej, której zasiêg okreœla siê na Rysunku Planu;
4) na obszarze strefy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, podczas
prowadzenia prac ziemnych zwi¹zanych z robotami budowlanymi obowi¹zuje nadzorowanie prac przez osobê uprawnion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych.
2. W celu ochrony zabytków okreœla siê na Rysunku Planu obiekt
zabytkowy zawarty w gminnej ewidencji zabytków: kapliczkê przy ul. Ptaszyckiego, dla której ustala siê ochronê gabarytu, formy i detalu architektonicznego.
§ 14
Zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu
1. W terenach przeznaczonych do zainwestowania, oznaczonych
symbolami: U.1, U.2, U.3, U.4, U.o.1, U.o.2, MN.1, MN.2, ochronê
wartoœci krajobrazu zapewnia siê poprzez regulacjê gabarytów zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. W pozosta³ych terenach ustala siê:
1) wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych wprowadzenie zagospodarowania zieleni¹ urz¹dzon¹ pe³ni¹c¹ funkcjê izolacyjn¹, towarzysz¹c¹ zagospodarowaniu pasów drogowych;
2) ochronê istniej¹cych zespo³ów zieleni, w szczególnoœci
zieleni urz¹dzonej ZP.1, ZP.2; ochronê i kszta³towania ziele-
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ni tworz¹cej systemu parku rzecznego (tereny oznaczone
symbolami ZP.p.1, ZP.p.2, ZP.p.3, ZP.p.4, WS, ZP.s, US, U.3
z zachowaniem ich zasobów przyrodniczych, g³ównie w postaci zieleni naturalnej oraz utrzymania ich wartoœci krajobrazowych, z mo¿liwoœci¹ przekszta³cania pod zieleñ
urz¹dzon¹ zwi¹zan¹ z obiektami sportu i rekreacji.
§ 15
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy uk³adu
komunikacyjnego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu
przez docelowy uk³ad drogowy, przedstawiony na Rysunku Planu:
1) uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
a) drogê ekspresow¹ S-7 i jej po³¹czenia, KD/E+T (w obszarze planu znajduje siê fragment po³¹czenia z ul. Ptaszyckiego i drog¹ serwisow¹ do ul. Wañkowicza),
b) drogê zbiorcz¹ z tramwajem KD/Z+T - ul. Ptaszyckiego;
2) zakres przedstawiony w pkt 1 okreœla docelowy stan uk³adu; jego osi¹gniêcie wymaga budowy dróg wymienionych w lit. a);
3) uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:
a) drogi dojazdowe - KD/D.1 - odcinek ul. Wañkowicza
od strony al. Solidarnoœci, wraz z odga³êzieniem, oraz
KD/D.2 - odcinek ul. Wañkowicza od strony ul. Ptaszyckiego,
b) drogê pieszo-jezdn¹ - KD/DX - œrodkowy odcinek
ul. Wañkowicza,
c) drogê piesz¹ - KD/X - od ul. Bulwarowej do ul. Wañkowicza;
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 dojazdów do nieruchomoœci;
5) nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, niezbêdne dla poszczególnych inwestycji, dojazdy z dostêpem do dróg publicznych nale¿y wytyczaæ w sposób
uwzglêdniaj¹cy obs³ugê terenów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi oraz z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenia
lokalnych sieci uzbrojenia technicznego;
6) wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów budowlanych powinny byæ okreœlone w projektach i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi;
7) projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu œcie¿ek rowerowych z wykorzystaniem uk³adu komunikacyjnego i towarzysz¹cej zieleni; w procedurach
dotycz¹cych przygotowania inwestycji i remontów, które mog³yby mieæ wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej, jednostki Urzêdu Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane
poddaæ ich rozwi¹zania ocenie - zgodnie z przepisami
wewnêtrznymi;
8) realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów komunikacji powinna uwzglêdniaæ
potrzeby osób niepe³nosprawnych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi; urz¹dzenia dla zabezpieczenia wymaganych
warunków do poruszania siê osób niepe³nosprawnych
(na ci¹gach pieszych i jezdniach, przejœciach dla pieszych,
przystankach zbiorowego transportu publicznego, parkingach o charakterze publicznym oraz w sygnalizacji do ste-
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rowania ruchem drogowym), bêd¹ce przedmiotem opracowañ projektowych, musz¹ byæ poddane wymaganym
uzgodnieniom.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej obszaru:
1) okreœla siê wymagane minimalne iloœci miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, odpowiednio do przeznaczenia terenów:
a) dla Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.1, MN.2 - w iloœci 1 miejsce na 1 mieszkanie lub
2 miejsca na dom jednorodzinny,
b) dla Terenów zabudowy us³ugowej U.1, U.2, U.3, U.4 w iloœci 20 miejsc na 100 zatrudnionych i 20 miejsc na
1000 m2 powierzchni u¿ytkowej; dla mieszkañ - jak pod
lit. a),
c) dla Terenów us³ug oœwiaty U.o.1, U.o.2 - w iloœci
20 miejsc na 100 zatrudnionych i 5 miejsc na 1000 m2
powierzchni u¿ytkowej,
d) dla Terenu sportu i rekreacji US - w iloœci 8 miejsc na
100 u¿ytkowników;
2) miejsca parkingowe nale¿y bilansowaæ w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego, na wyznaczonych planem terenach;
3) dodatkowe miejsca parkowania dla samochodów osobowych zabezpiecza tak¿e wydzielony teren parkingu KU.p.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹
zbiorow¹:
1) podstawowym œrodkiem obs³ugi obszaru s¹ linie tramwajowe w ul. Ptaszyckiego i w al. Solidarnoœci;
2) obs³uga autobusowa pozostaje w ulicach, wymienionych
w pkt 1, i w ul. Bulwarowej.
§ 16
Zasady modernizacji, 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 modernizacji;
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 urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
5) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Planu
podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
niezbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym te-
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renie, 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 modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów okreœlono w zapisach ustaleñ ust. 4 - 7 niniejszego paragrafu Tekstu
Planu oraz na Rysunku Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi krakowskiego wodoci¹gu miejskiego w strefie podstawowej
pracuj¹cej w oparciu o zbiornik Krzes³awice Dolne, o rzêdnej linii ciœnieñ 256,00 m n.p.m.;
2) uk³ad sieci wodoci¹gowej tworz¹ wodoci¹gi:
a) magistrala φ 400 w wzd³u¿ ul. Ptaszyckiego,
b) φ 200 mm w ul. Bulwarowej, odcinek od ul. Ptaszyckiego do ul. Orkana,
c) φ 150 mm w ul. Bulwarowej, odcinek od ul. Orkana do
al. Solidarnoœci,
d) φ 150 mm w ul. Ptaszyckiego;
3) utrzymuje siê lokalizacjê studni g³êbinowych: A-6N, A-1
i St-2 wchodz¹cych w sk³ad ujêcia wody podziemnej "Pasa
A" huty stali, wraz z ruroci¹gami wody surowej;
4) utrzymuje siê lokalizacjê magistrali wodoci¹gowej φ 300 mm
oraz Stacji Podwy¿szania Ciœnienia Wody huty stali;
5) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w obszarze planu planuje siê, w oparciu o ruroci¹gi o których mowa w ust. 2, realizacjê sieci rozbiorczej drugorzêdnej zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do poszczególnych obiektów;
6) wzd³u¿ liniowych obiektów sieci wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, ustala siê techniczne strefy ochrony:
a) dla magistrali wodoci¹gowej φ 300-400 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;
b) 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. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych:
1) w obszarze objêtym planem obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej, z odprowadzeniem œcieków sanitarnych
w uk³adzie centralnym do oczyszczalni œcieków Kujawy;
w terenach przyleg³ych do ul. Bulwarowej obowi¹zuje
system kanalizacji ogólnosp³awnej;
2) w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych ustala siê obowi¹zek odprowadzania œcieków sanitarnych do istniej¹cych i planowanych kana³ów sanitarnych b¹dŸ ogólnosp³awnych;
3) uk³ad sieci kanalizacyjnej tworz¹ g³ówne kana³y:
a) kana³ ogólnosp³awny F o przekroju 900 x 1350 mm
oraz 1200 x 1800 mm w ul. Bulwarowej,
b) kana³y sanitarne φ 600 i φ 500 wzd³u¿ Al. Solidarnoœci,
poza pó³nocn¹ granic¹ obszaru planu,
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c) kana³ ogólnosp³awny o przekroju 1400 x 2100 mm,
1200 x 1950 mm wzd³u¿ ul. Ptaszyckiego, poza po³udniow¹ granic¹ obszaru planu;
4) odprowadzenie œcieków sanitarnych z obiektów w obszarze
objêtym planem przewiduje siê:
a) dla budynków zlokalizowanych w terenie ZP.p.1 planuje
siê realizacjê kana³u sanitarnego w drodze KD/D.1, uchodz¹cego do kana³u sanitarnego φ 500 mm w Al. Solidarnoœci,
b) dla budynków zlokalizowanych w terenie ZP.1 planuje siê
realizacjê kana³u sanitarnego, uchodz¹cego do kana³u
ogólnosp³awnego F o przekroju 900 x 1350 mm w ul. Bulwarowej oraz planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego,
uchodz¹cego do kana³u sanitarnego φ 500 mm w Al. Solidarnoœci,
c) dla budynków zlokalizowanych w terenie ZP.2 planuje siê
realizacjê kana³u sanitarnego, uchodz¹cego do kana³u
ogólnosp³awnego F o przekroju 1200 x 1800 mm w ul. Bulwarowej lub kana³u sanitarnego uchodz¹cego do kana³u
ogólnosp³awnego o przekroju 1200 x 1950 mm wzd³u¿
ul. Ptaszyckiego,
d) dla terenu zabudowy mieszkaniowej MN.2 planuje siê
realizacjê kana³u sanitarnego, uchodz¹cego do kana³u
ogólnosp³awnego o przekroju 1200 x 1950 mm wzd³u¿
ul. Ptaszyckiego,
e) dla budynków zlokalizowanych w terenie ZP.s, US,
U.3 planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego w drodze KD/D.2, uchodz¹cego do kana³u ogólnosp³awnego
o przekroju 1200 x 1950 mm wzd³u¿ ul. Ptaszyckiego,
f) dla pozosta³ych terenów dla odprowadzenia œcieków sanitarnych z projektowanego zainwestowania planuje siê
rozbudowê kanalizacji sanitarnej poprzez realizacjê krótkich odcinków kana³ów w drogach lokalnych, pod³¹czonych do najbli¿szego istniej¹cego kana³u sanitarnego;
5) 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. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych:
1) system odwodnienia obszaru tworz¹:
a) rzeka D³ubnia,
b) kana³ deszczowy φ 400, φ 700 mm w Al. Solidarnoœci,
c) kana³ ogólnosp³awny 900 x 1350 mm, 1200 x 1800
mm w ul. Bulwarowej,
d) kana³ deszczowy φ 500 mm w ul. Ptaszyckiego;
2) dla powierzchni szczelnej terenów drogi ekspresowej
KD/E+T 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;
3) 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;
4) kolektory i sieci kanalizacyjne nale¿y prowadziæ w pasach
drogowych, w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic z zachowaniem wymaganych odleg³oœci od elementów zagospodarowania:
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a) 5,0 m od zabudowy,
b) 1,0 m od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu gazowniczego na terenie objêtym
planem:
1) utrzymany zostanie przebieg istniej¹cych gazoci¹gów
magistralnych:
a) gazoci¹gu wysokiego ciœnienia φ 500 mm CN 6,3 MPa,
relacji Wêgrzce - Zederman,
b) gazoci¹g podwy¿szonego œredniego ciœnienia φ 200 mm
PN 1,0 MPa;
2) dla istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia
φ 500 mm CN 6,3 MPa nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce minimalne odleg³oœci zewnêtrznej krawêdzi gazoci¹gu od obiektów budowlanych:
a) 30 m dla budynków u¿ytecznoœci publicznej i zamieszkania zbiorowego,
b) 16 m dla budynków mieszkalnych zabudowy jedno
i wielorodzinnej,
c) 15 m dla budynków wolnostoj¹cych niemieszkalnych
typu stodo³y, szopy, gara¿e,
d) 15 m dla parkingów dla samochodów,
e) 20 m dla zbiorników i ruroci¹gów technologicznych
w sta³ych stacjach paliw p³ynnych;
3) dla istniej¹cego gazoci¹gu podwy¿szonego œredniego
ciœnienia φ 200 mm PN 1,0 MPa nale¿y zachowaæ nastêpuj¹ce minimalne odleg³oœci zewnêtrznej krawêdzi
gazoci¹gu od obiektów budowlanych:
a) 15 m dla budynków u¿ytecznoœci publicznej i zamieszkania zbiorowego,
b) 15 m dla budynków mieszkalnych zabudowy jedno
i wielorodzinnej,
c) 8 m dla budynków wolnostoj¹cych niemieszkalnych
typu stodo³y, szopy, gara¿e,
d) 10 m dla parkingów dla samochodów,
e) 20 m dla zbiorników i ruroci¹gów technologicznych
w sta³ych stacjach paliw p³ynnych;
4) teren w miejscu przebiegu gazoci¹gów œredniego podwy¿szonego i wysokiego ciœnienia powinien byæ dostêpny dla s³u¿b eksploatacyjnych w sytuacjach remontowo-awaryjnych w sposób ci¹g³y, z zapewnieniem mo¿liwoœci dojazdu i wykonywania prac ciê¿kim sprzêtem; w razie koniecznoœci ogrodzenia terenu ogrodzenie w miejscu skrzy¿owania z gazoci¹giem
powinno byæ wykonane jako rozbieralne w odleg³oœci co najmniej 3,0 m z ka¿dej strony licz¹c od osi gazoci¹gu; teren wzd³u¿ gazoci¹gu mo¿e byæ uprawiany rolniczo lub ogrodniczo; drzewa i krzewy mog¹ byæ
sadzone w odleg³oœci minimum 5 m od zewnêtrznej
œcianki gazoci¹gu;
5) Ÿród³em zaopatrzenia w gaz odbiorców zlokalizowanych w zachodniej czêœci obszaru jest sieæ niskiego ciœnienia zasilana ze stacji redukcyjno-pomiarowej IIo
zlokalizowanej przy ul. Klasztornej; sieæ rozdzielcz¹
tworz¹ gazoci¹gi niskiego ciœnienia:
a) φ 400 mm wzd³u¿ ul. Bulwarowej,
b) φ 80 do budynku szko³y przy ul. Ptaszyckiego,
c) φ 65 do budynku szko³y przy ul. Bulwarowej;
6) Ÿród³em zaopatrzenia w gaz odbiorców zlokalizowanych w po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru mo¿e
byæ gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 300 mm w rejonie
ul. Bardosa (poza obszarem planu) zasilany ze stacji
redukcyjno-pomiarowej Io Mogi³a;
7) od gazoci¹gów, o których mowa w pkt 5 i 6 planuje
siê realizacjê sieci rozprowadzaj¹cej, zapewniaj¹cej
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mo¿liwoœæ doprowadzenia gazu do poszczególnych
obiektów;
8) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
9) 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. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów ciep³owniczych:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu miejskiego
systemu ciep³owniczego Miasta Krakowa;
2) istniej¹cy uk³ad sieci ciep³owniczej tworz¹ ciep³oci¹gi:
a) 2x φ 200 mm wzd³u¿ ul. Bulwarowej (poza obszarem
planu),
b) 2x φ 150 mm wzd³u¿ ul. Ptaszyckiego (poza obszarem
planu);
3) wzd³u¿ ciep³oci¹gów wymienionych w pkt 2 obowi¹zuj¹
strefy ochrony, w których zakazuje siê lokalizowania
obiektów kubaturowych:
a) po 3,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gu Dn 200 mm,
b) po 2,0 m dla ciep³oci¹gu o œrednicy ruroci¹gów do
Dn 150 mm,
od zewnêtrznego obrysu kana³u ciep³owniczego lub
ruroci¹gu;
4) 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;
5) 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;
6) zaopatrzenie w ciep³o planuje siê ze Ÿróde³ indywidualnych i lokalnych systemów ciep³owniczych, z zastrze¿eniem § 12 ust. 1 pkt 7.
9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) utrzymuje siê istniej¹cy przebieg linii wysokiego napiêcia:
a) napowietrznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ
Wanda - HS7 - Lubocza,
b) napowietrznej jednotorowej linii 110 kV relacji GPZ
Wanda - HS2 - Lubocza;
2) obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹
w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia poprzez stacje transformatorowe SN/nn; Ÿród³em zasilania w energiê elektryczn¹ jest stacja 110/15 kV GPZ
Lubocza;
3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców planuje siê z istniej¹cych i planowanych stacji
transformatorowych; istniej¹ce stacje transformatorowe SN/nn bêd¹ modernizowane w dostosowaniu
do narastaj¹cego 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;
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4) wskazuje siê jako zasadê budowê stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji wolnostoj¹cych
o wystroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹ stacji lub umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych;
5) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudowy sieci niskiego napiêcia; szczegó³owy przebieg linii
zostanie ustalony na etapie wydawania decyzji administracyjnych; now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y wykonywaæ wy³¹cznie jako kablow¹ doziemn¹;
6) w ramach prowadzonej modernizacji istniej¹ce napowietrzne linie niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie
wymieniaæ na linie kablowe doziemne, nie dopuszcza
siê przebudowy i rozbudowy istniej¹cych linii napowietrznych;
7) zakaz zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ terenów bêd¹cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych, okreœlonego w przepisach odrêbnych;
8) ustala siê techniczne strefy wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych, w którym zakazuje siê lokalizacji
zabudowy:
a) dla linii napowietrznej 110 kV - 14,5 m od skrajnego
przewodu linii, ³¹cznie 35 m licz¹c po 17,5 m od osi linii,
z dopuszczeniem innych sposobów lokalizacji budowli
pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnych
wartoœci natê¿enia pola elektromagnetycznego okreœlonego przepisami odrêbnymi,
b) dla linii napowietrznej 15 kV - 5 m od skrajnego przewodu linii, ³¹cznie 16 m, licz¹c po 8 m od osi linii,
c) dla linii kablowych SN i nn 0,5 m licz¹c od skrajnego
przewodu.
10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów telekomunikacyjnych:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, g³ówne ci¹gi telekomunikacyjne:
a) kanalizacja teletechniczna wzd³u¿ Al. Solidarnoœci (po
pó³nocnej stronie, poza terenem planu),
b) kanalizacja teletechniczna wzd³u¿ ul. Ptaszyckiego;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz poprzez rozbudowê 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 obiektach budowlanych; dopuszcza siê wolnostoj¹ce obiekty infrastruktury telekomunikacji lokalizowane zgodnie z zasadami okreœlonymi dla
poszczególnych terenów, stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, pod
warunkiem nie naruszania pozosta³ych ustaleñ planu;
5) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewodowej.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 17
1. Ustalenia okreœlone w Rozdziale III obejmuj¹ dla poszczególnych Terenów wyznaczonych w planie:
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1) przeznaczenie podstawowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne;
3) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
4) warunki i standardy wykorzystania terenu i realizacji inwestycji, w tym m.in. parametry:
a) wskaŸniki powierzchni czynnej biologicznie,
b) wskaŸniki powierzchni zabudowy,
c) wysokoœci zabudowy,
d) geometrii dachu,
e) standardów wykoñczenia.
2. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest ³¹czne spe³nienie warunków zapisanych w pozosta³ych ustaleniach
uchwa³y.
3. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych Terenach
okreœlaj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy. W przypadku nie
wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku Planu, obowi¹zuje
zapis § 6 ust. 1 pkt 3 tekstu planu z zastrze¿eniem przepisów
odrêbnych.
4. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ Terenów, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy powinny zostaæ zagospodarowane jako tereny zieleni urz¹dzonej, w tym o charakterze izoluj¹cym, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomoœci
oraz urz¹dzeñ budowlanych, o których mowa w przepisach
odrêbnych - zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym Terenu.
§ 18
Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej oznaczone symbolem ZP.1, ZP.2.
1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê zieleñ urz¹dzon¹
o charakterze parkowym z zachowaniem istniej¹cych drzew.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê:
1) elementów wyposa¿enia parku zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym;
2) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek
pieszych, rowerowych wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
(nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe, oœwietlenie);
3) budynków zaplecza sanitarnego (np. toalety, prysznice).
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% terenu inwestycji.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) zieleñ wysok¹ nale¿y komponowaæ z uwzglêdnieniem istniej¹cych drzew owocowych oraz z zachowaniem rodzimych gatunków drzew (tj. wi¹zy, lipy, dêby, buki, jawory,
brzozy, jesiony i olchy);
2) obowi¹zuje wyposa¿enie terenów w kanalizacjê sanitarn¹;
3) wysokoœæ budynków, o których mowa w ust. 2 pkt 3, oraz
obiektów ma³ej architektury nie mo¿e przekraczaæ 6 m,
w przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ
przekracza tê wartoœæ, ich rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
4) powierzchnia nowowydzielanych dzia³ek dlaTerenów ZP.1,
ZP.2 nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 000 m2. Granice nowowydzielanych dzia³ek musz¹ byæ prostopad³e lub równoleg³e do obs³uguj¹cych je dróg, a w sytuacji, gdy kszta³t
istniej¹cej dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia zachowanie tej
zasady, dopuszcza siê tolerancjê od tej zasady wynosz¹c¹
do +, - 20o;
5) obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
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a) lokalizacji parkingów,
b) lokalizacji budynków niezwi¹zanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu i o innych funkcjach, ni¿ wymienione w ust. 2,
c) stosowania materia³ów refleksyjnych, odblaskowych,
o jaskrawych kolorach, fosforyzuj¹cych oraz niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (tj. blacha
falista i trapezowa, siding, poliwêglan kana³owy, papa),
d) umieszczania wielkopowierzchniowych urz¹dzeñ reklamowych;
6) wszelkie dzia³ania musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi:
a) w § 16 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania
terenów w strefie ochronnej gazoci¹gu,
b) w § 16 ust. 4, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania
terenów w strefie ochronnej magistrali wodoci¹gowej.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów ZP.1, ZP.2 nale¿y stosowaæ ³¹cznie
z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 19
1. Wyznacza siê Tereny zieleni urz¹dzonej parkowej, oznaczone symbolem ZP.p.1, ZP.p.2, ZP.p.3, ZP.p.4.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê ogólnodostêpne
tereny zieleni urz¹dzonej - park rzeczny.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê:
1) elementów wyposa¿enia parku;
2) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek
pieszych i rowerowych, œcie¿ek dydaktycznych, tras dla
rowerów górskich, tras konnych i dla narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ (np. nawierzchnie,
elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody
terenowe, rampy);
3) urz¹dzeñ sportowych, w tym równie¿ torów saneczkowych;
4) zabezpieczeñ przeciwpowodziowych;
5) niewyznaczonych na Rysunku Planu dojazdów niezbêdnych dla obs³ugi Terenów: W.2, W.3, W.4, ZP.s.
Ponadto:
6) naTerenach ZP.p.2, ZP.p.3, ZP.p.4: urz¹dzeñ przystani kajakowej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% terenu inwestycji.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenów ZP.p.1, ZP.p.2, ZP.p.3, ZP.p.4:
1) dopuszcza siê prowadzenie zabiegów pielêgnacyjno kompozycyjnych, w celu kszta³towania obszaru parku jako
przeznaczonego dla publicznego wykorzystania;
2) dopuszcza siê remonty istniej¹cej zabudowy. Do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ tynki w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym, dopuszcza siê stosowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna. Obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz
"siddingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych nieskostandardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych;
3) w przypadku urz¹dzania œcie¿ek pieszych i rowerowych,
tras konnych i tras dla narciarstwa biegowego obowi¹zuje
wykonanie wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ takich jak:
balustrady, schody terenowe, tablice informacyjne itp.;
4) dopuszcza siê prowadzenie urz¹dzonych œcie¿ek pieszych
i rowerowych, œcie¿ek dydaktycznych, tras dla rowerów
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górskich, tras konnych i dla narciarstwa biegowego pod
mostem przy ul. Ptaszyckiego;
5) w przypadku nowych nasadzeñ zieleni w zasiêgu stref
technicznych gazoci¹gu i linii wysokiego napiêcia obowi¹zuj¹ ustalenia § 16 ust. 7;
6) obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
a) budowy nowych budynków,
b) lokalizacji nowych gara¿y i miejsc postojowych,
c) lokalizacji obiektów ma³ej gastronomii,
d) lokalizacji tras i urz¹dzeñ komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych (za wyj¹tkiem okreœlonym w ust. 3 pkt 5),
e) lokalizacji tras i urz¹dzeñ komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych.
7) wszelkie dzia³ania musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi::
a) w § 16 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania
terenów w strefie ochronnej gazoci¹gu,
b) w § 16 ust. 4, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania
terenów w strefie ochronnej magistrali wodoci¹gowej,
c) w § 16 ust. 9 dotycz¹cymi zasad zagospodarowania
terenów w strefie ochronnej linii energetycznej.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów ZP.p.1, ZP.p.2, ZP.p.3, ZP.p.4 nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 20
1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej zwi¹zanej ze sportem i rekreacj¹ oznaczony symbolem ZP.s.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê zieleñ urz¹dzon¹
towarzysz¹c¹ urz¹dzeniom sportowym.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê:
1) terenowych urz¹dzeñ sportu i rekreacji (w tym m.in.: boisk do gier zespo³owych, bie¿ni oraz urz¹dzeñ zwi¹zanych
z uprawianiem kajakarstwa, narciarstwa biegowego, wyczynowej jazdy na rolkach i deskorolkach, turystyki rowerowej i konnej);
2) plenerowych galerii sztuki lub galerii urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dawnymi rzemios³ami w ramach realizacji parku rzecznego;
3) jednego budynku obs³uguj¹cego Teren ZP.s, mieszcz¹cego funkcje takie jak np.: wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, zaplecze socjalne oraz us³ugi gastronomiczne z uwzglêdnieniem zasad okreœlonych w ust. 5 pkt 3;
4) niewyznaczonych na Rysunku Planu dojœæ i dojazdów;
5) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek
pieszych i rowerowych, œcie¿ek dydaktycznych oraz tras
konnych i tras narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe);
6) elementów wyposa¿enia parku.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30 % powierzchni Terenu.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenu ZP.s:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ 25%;
3) budynek nie mo¿e posiadaæ wiêcej ni¿ 2 kondygnacje;
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4) w przypadku lokalizacji budynku, o którym mowa w ust. 3
pkt 3, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) w przypadku realizacji obiektu jednokondygnacyjnego:
- powierzchnia zabudowy obiektu nie mo¿e przekraczaæ 300 m2,
- wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ 5 m,
- obowi¹zuje dopuszczenie dachu p³askiego,
b) w przypadku realizacji obiektu piêtrowego:
- powierzchnia zabudowy obiektu nie mo¿e przekraczaæ 150 m2,
- wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ 8 m, ale nie wiêcej
ni¿ 2 kondygnacje naziemne (w tym ew. poddasze
u¿ytkowe),
- obowi¹zuje zastosowanie dachu spadzistego i zachowanie symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych
oraz symetrii po³aci dachowych, k¹t nachylenia po³aci nie wiêkszy ni¿ 45o,
- obowi¹zuje zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie,
- doœwietlenia dachu - mo¿liwoœæ stosowania okien
po³aciowych lub lukarn; w przypadku stosowania
lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y
budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do
uk³adu otworów okiennych i drzwiowych parteru,
- pokrycie dachu - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub
br¹zowym,
c) do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ materia³y
takie jak: tynk, kamieñ, beton architektoniczny, szk³o,
wysokiej jakoœci blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty aluminiowe (naturalne, lakierowane i anodowane),
d) obowi¹zuje zakaz stosowania niskostandardowych
materia³ów wykoñczeniowych takich jak: blacha falista i trapezowa, "sidding", papa itp. oraz zakaz stosowania jaskrawych kolorów materia³ów wykoñczeniowych,
e) w projektach technicznych nale¿y uwzglêdniæ zabezpieczenia przed ewentualn¹ mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia
powodzi,
5) obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
a) lokalizacji ci¹gów komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych
(za wyj¹tkiem okreœlonym w ust. 3 pkt 4),
b) lokalizacji urz¹dzeñ dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych,
c) lokalizacji wielkopowierzchniowych urz¹dzeñ reklamowych,
d) lokalizacji obiektów ma³ej gastronomii;
6) wszelkie dzia³ania musz¹:
a) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12 ust. 1 pkt 4
dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie ochrony poœredniej ujêcia wody podziemnej, tzw.
Pasa "A", zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego
znak OS.III.6210-1-3/97 z dnia 17.11.1997 r.,
b) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
ochronnej gazoci¹gu,
c) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 4, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
ochronnej magistrali wodoci¹gowej,
d) w projektach technicznych uwzglêdniaæ zabezpieczenia przed ewentualn¹ mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia powodzi.
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6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenu ZP.s nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 21
1. Wyznacza siê Tereny urz¹dzonej zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZP.i.1, ZP.i.2.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê zieleñ urz¹dzon¹
pe³ni¹c¹ funkcjê izolacyjn¹.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) lokalizacjê urz¹dzeñ ochrony akustycznej;
2) niewyznaczone na Rysunku Planu œcie¿ki piesze, rowerowe;
Ponadto:
3) na Terenie ZP.i.1: dojœcia i dojazdy;
4) na Terenie ZP.i.2: miejsca postojowe.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% terenu inwestycji.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenów ZP.i.1, ZP.i.2:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 90%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ 10%;
3) obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
a) lokalizacji nowych gara¿y,
b) lokalizacji wielkopowierzchniowych urz¹dzeñ reklamowych;
4) wszelkie dzia³ania naTerenie ZP.i.1 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie ochronnej gazoci¹gu.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów ZP.i.1, ZP.i.2 nale¿y stosowaæ ³¹cznie
z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 22
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bêd¹ce usankcjonowaniem istniej¹cej zabudowy oznaczone symbolem MN.1, MN.2.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê zabudowê jednorodzinn¹ w uk³adzie wolnostoj¹cym.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) niewyznaczone na Rysunku Planu dojœcia i podjazdy do
budynków;
2) us³ugi wbudowane w obiekty mieszkalne - z zastrze¿eniem § 12 ust. 1, pkt 10;
3) lokalizacjê urz¹dzeñ ochrony akustycznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby
³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿: 40% powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenów MN.1, MN.2:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ 25%;
3) na dzia³kach zabudowanych, na których wskaŸniki ustalone w pkt 2 s¹ przekroczone obowi¹zuje zakaz zwiêkszania
istniej¹cej powierzchni zabudowy;
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4) powierzchnia nowowydzielanych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2; granice nowowydzielanych dzia³ek budowlanych musz¹ byæ prostopad³e lub
równoleg³e do obs³uguj¹cych je dróg, a w sytuacji, gdy
kszta³t istniej¹cej dzielonej dzia³ki uniemo¿liwia zachowanie tej zasady, dopuszcza siê tolerancjê od tej zasady
wynosz¹c¹ do +, - 20o;
5) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:
a) 9 m - dla budynków mieszkalnych,
b) 6 m - dla pozosta³ych budynków.
W przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ
przekracza tê wartoœæ, ich rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
6) do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ tynki w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym, dopuszcza
siê stosowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna,
obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych
oraz "siddingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych nieskostandardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych;
7) obowi¹zuje stosowanie dachów spadzistych oraz nastêpuj¹cych zasad:
a) zachowanie symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych oraz symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y
budynku - w osi prostopad³ej do bry³y budynku; k¹t
nachylenia po³aci nie wiêkszy ni¿ 45o,
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn. W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych,
c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym,
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie;
8) obowi¹zuje zakaz umieszczania wielkogabarytowych
urz¹dzeñ reklamowych;
9) wszelkie dzia³ania na Terenach MN.1, MN.2 musz¹:
a) w projektach technicznych zapewniæ odpowiednie standardy akustyczne wymagane przepisami odrêbnymi
dla sta³ego pobytu ludzi;
10) wszelkie dzia³anie na Terenie MN.2 musz¹:
a) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie ochronnej gazoci¹gu,
b) w projektach technicznych uwzglêdniaæ zabezpieczenia
przed ewentualn¹ mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia powodzi,
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowaniaTerenów MN.1, MN.2 nale¿y stosowaæ ³¹cznie
z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 23
1. Wyznacza siê Tereny zabudowy us³ugowej - oznaczone symbolem U.1, U.2, U.3, U.4.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê us³ugi z zakresu:
1) dla Terenów U.1, U.2, U.4:
a) handlu detalicznego,
b) gastronomii,
c) motoryzacji i komunikacji,
d) napraw,
e) informatyki, administracji i finansów;
2) dla Terenu U.3: gastronomii i turystyki.
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹;
2) niewyznaczone na Rysunku Planu dojœcia i podjazdy do
budynków;
3) parkingi niezbêdne do obs³ugiTerenów: U.1, U.2, U.3, U.4;
4) lokalizacjê urz¹dzeñ ochrony akustycznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿: 40% powierzchni terenu
inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenów U.1, U.2, U.3, U.4:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 50%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ 40%;
3) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ:
a) na Terenach U.1, U.2, U.4 - 9 m - dla budynków us³ugowych i mieszkalnych,
b) na Terenie U.3 - 10 m - dla budynków us³ugowych
i mieszkalnych,
c) na Terenach U.1, U.2, U.3, U.4 - 6 m - dla pozosta³ych
budynków.
W przypadku budynków istniej¹cych, których wysokoœæ
przekracza tê wartoœæ, ich rozbudowa nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
4) do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ tynki w kolorze
bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym, dopuszcza siê
stosowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz
"siddingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych
nieskostandardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych;
5) w przypadku stosowania dachów spadzistych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) zachowanie symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych oraz symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y
budynku - w osi prostopad³ej do bry³y budynku; k¹t
nachylenia po³aci nie wiêkszy ni¿ 45o,
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn (z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 7 lit. g). W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma
w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych,
c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym,
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie;
6) obowi¹zuje zakaz umieszczania wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych;
7) w przypadku lokalizacji na terenie U.3 repliki dawnego
m³yna obowi¹zuje jego realizacja w stylu tradycyjnym,
odpowiednim dla tego rejonu i tradycji oraz zachowanie
nastêpuj¹cych zasad:
a) bry³a budynku zwarta,
b) okna symetrycznie rozmieszczone, prostok¹tne lub
zwieñczone, o pionowym ustawieniu, z gêstym podzia³em stolarki,
c) wykoñczenie elewacji: tynki w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym, dopuszcza siê stosowanie
ok³adzin z kamienia, ceg³y, obowi¹zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "siddingu", blachy
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(równie¿ falistej i trapezowej) i innych nieskostandardowych wykoñczeniowych materia³ów elewacyjnych,
d) zachowanie symetrii katów nachylenia po³aci dachowych oraz symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y
budynku - w osi prostopad³ej do bry³y budynku; k¹t
nachylenia po³aci nie wiêkszy ni¿ 45o,
e) wysokoœæ dachu nie mniejsza ni¿ 75% wysokoœci œcian
budynku,
f) nadwieszenie okapu dachu min. 1 m od œciany budynku,
g) zakaz stosowania lukarn;
7) wszelkie dzia³ania na Terenie U.3 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie ochronnej gazoci¹gu.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów U.1, U.2, U.3, U.4 nale¿y stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
7. Zakaz lokalizowania obiektów zwi¹zanych z gospodarowaniem odpadami z wy³¹czeniem wiat œmietnikowych.
§ 24
1. Wyznacza siê Tereny us³ug oœwiaty - oznaczone symbolem
U.o.1, U.o.2.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê us³ugi z zakresu
oœwiaty i edukacji.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
a) obiekty terenowych urz¹dzeñ sportowych,
b) dojœcia i dojazdy do budynków,
c) parkingi s³u¿¹ce obs³udze obiektów przeznaczenia podstawowego,
d) lokalizacjê elementów wyposa¿enia parku.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter, dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 40% powierzchni terenu
inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania terenów U.o.1, U.o.2.
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿:
a) na Terenie U.o.1 - 70%,
b) na Terenie U.o.2 - 40%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ:
a) na Terenie U.o.1 - 25%,
b) na Terenie U.o.2 - 55%;
3) na dzia³kach zabudowanych, na których wskaŸniki ustalone w pkt 2 s¹ przekroczone obowi¹zuje zakaz zwiêkszania
istniej¹cej powierzchni zabudowy;
4) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 12 m, ale nie
wiêcej ni¿ 3 kondygnacje naziemne (w tym ew. poddasze
u¿ytkowe). W przypadku budynków istniej¹cych, których
wysokoœæ przekracza tê wartoœæ, ich rozbudowa nie mo¿e
powodowaæ zwiêkszenia istniej¹cej wysokoœci;
5) obowi¹zuje zakaz stosowania niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (blacha falista i trapezowa,
"sidding", papa itp.);
6) w przypadku realizacji obiektów nakrytych dachem spadzistym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) zachowanie symetrii katów nachylenia po³aci dachowych oraz symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y
budynku - w osi prostopad³ej do bry³y budynku; k¹t
nachylenia po³aci nie wiêkszy ni¿ 45o,
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b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn. W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych,
c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym,
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowaniaTerenów U.o.1, U.o.2. nale¿y stosowaæ ³¹cznie
z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 25
1. Wyznacza siê Teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem US.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê lokalizacjê:
1) us³ug o charakterze komercyjnym z zakresu sportu, turystyki, rekreacji, oœwiaty i edukacji;
2) urz¹dzeñ sportowych.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê:
1) elementów wyposa¿enia parku;
2) niewyznaczonych na Rysunku Planu dojœæ i dojazdów;
3) niewyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych œcie¿ek
pieszych i rowerowych, œcie¿ek dydaktycznych oraz tras
konnych i tras narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak balustrady, schody terenowe).
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby ³¹czna
powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30 % powierzchni terenu
inwestycji.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki i standardy zagospodarowania Terenu US:
1) wskaŸnik powierzchni czynnej biologicznie nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70%;
2) wskaŸnik powierzchni zabudowy terenu inwestycji nie
mo¿e przekraczaæ 25%;
3) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 9 m;
4) do wykañczania elewacji nale¿y stosowaæ materia³y tradycyjne typu: drewno, ceg³a klinkierowa, tynk mineralny, kamieñ, drewno. Obowi¹zuje zakaz stosowania niskostandardowych materia³ów wykoñczeniowych (blacha falista i trapezowa, "sidding", papa itp.). Materia³y
ok³adzinowe elewacji nale¿y stosowaæ w kolorze bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym. Dopuszcza siê
zastosowanie ciemnego drewna. Dopuszcza siê stosowanie ciemnych kolorów pozosta³ych materia³ów elewacyjnych, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ one stanowi³y
wiêcej ni¿ 30% powierzchni elewacji;
5) w przypadku realizacji obiektów nakrytych dachem spadzistym obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) bry³a dachu - symetryczna, k¹t nachylenia po³aci nie
wiêkszy ni¿ 45o,
b) doœwietlenia - mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn. W przypadku stosowania lukarn wymagana jedna ich forma w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do podstawowej formy dachu. Rozmieszczenie lukarn winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych i drzwiowych,
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c) pokrycie dachów - materia³y ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym,
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajemnie w pionie i w poziomie;
6) wszelkie dzia³ania inwestycyjne nale¿y prowadziæ z zachowaniem istniej¹cego ukszta³towania terenu, szaty
roœlinnej oraz z ograniczeniem ingerencji w istniej¹cy
teren;
7) obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy:
a) umieszczania wielkopowierzchniowych urz¹dzeñ reklamowych,
b) lokalizacji obiektów ma³ej gastronomii;
8) wszelkie dzia³ania musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 16 ust. 7, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania
terenów w strefie ochronnej gazoci¹gu.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenu US nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 26
1. Wyznacza siê tereny komunikacji drogowej oraz okreœla
siê dla nich nastêpuj¹ce elementy:
1) KD/Z+T - droga zbiorcza z tramwajem;
2) KD/E+T- droga ekspresowa z tramwajem;
3) KD/D.1, KD/D.2 - drogi dojazdowe;
4) KD/DX - droga pieszo-jezdna;
5) KD/X - droga piesza;
6) KU.p - parking.
2. Dla dróg i urz¹dzeñ, wymienionych w ust. 1, ustala siê
zasiêg terenów, wyznaczonych na Rysunku Planu liniami
rozgraniczaj¹cymi.
3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie
linii rozgraniczaj¹cych terenów komunikacji drogowej, wymienionych w ust. 1 s¹:
1) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, miejsca postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze i przejazdy rowerowe, a w ul. Ptaszyckiego ponadto - torowisko
tramwajowe, zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe;
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia
sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej.
4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie
zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;
2) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach
zagospodarowania przystanków;
3) obiektów ma³ej architektury.
5. Warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa w ust. 4
jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy ulicy;
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu, przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, w tym dotycz¹cych bezpieczeñstwa osób niepe³nosprawnych.
6. Parametry i zasady lokalizacji poszczególnych urz¹dzeñ
ustala siê z zachowaniem przepisów odrêbnych.
7. Dla tras rowerowych, wskazanych na Rysunku Planu, wymagane jest rezerwowanie odrêbnej jezdni lub udostêp-
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nienie czêœci chodnika b¹dŸ jezdni dróg dojazdowych i dróg
pieszo-jezdnych. Uk³ad tras rowerowych mo¿e byæ uzupe³niany o dalsze odcinki, w terenach przeznaczonych na
komunikacjê drogow¹ lub w innych terenach, na warunkach obowi¹zuj¹cych w Gminie Miejskiej Kraków.
8. Dopuszcza siê prowadzenie urz¹dzonych œcie¿ek pieszych
i rowerowych, œcie¿ek dydaktycznych, tras dla rowerów
górskich, tras konnych i dla narciarstwa biegowego m.in.
pod mostem przy ul. Ptaszyckiego.
9. W terenach komunikacji drogowej obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
10. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów komunikacji drogowej nie mog¹
naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I, II.
§ 27
1. Wyznacza siê Teren Infrastruktury Technicznej (urz¹dzeñ
elektroenergetycznych) - oznaczony symbolem E.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê: urz¹dzenia
i obiekty bezpoœrednio zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹
elektroenergetyczn¹.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê:
1) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi Terenu E w tym dojazdów i zatok postojowych;
2) stacji i urz¹dzeñ pomiarowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania Terenu E:
1) niezabudowana czêœæ dzia³ki wymaga zagospodarowania jako teren zieleni urz¹dzonej;
2) wzd³u¿ granic terenu nale¿y urz¹dziæ pas zieleni o charakterze izolacyjnym;
3) uci¹¿liwoœæ zwi¹zana z lokalizacj¹ urz¹dzeñ i obiektów nie
mo¿e wykraczaæ poza granice Terenu E.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenu E nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych w rozdzia³ach I, II.
§ 28
1. Wyznacza siê Tereny infrastruktury technicznej - ujêcia
wody - oznaczone symbolem W.1, W.2, W.3, W.4.
2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê urz¹dzenia
i obiekty bezpoœrednio zwi¹zane z ujêciem wód.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) niewyznaczone na Rysunku Planu dojœcia i dojazdy;
2) na Terenie W.4: lokalizacja Stacji Podwy¿szania Ciœnienia
Wody.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania Terenów
W.1, W.2, W.3, W.4:
a) niezabudowana czêœæ dzia³ki wymaga zagospodarowania jako teren zieleni urz¹dzonej,
b) uci¹¿liwoœæ zwi¹zana z lokalizacj¹ urz¹dzeñ i obiektów nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu.
5. Wszelkie dzia³ania na terenie W.1, W.2, W.3 musz¹ byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 12 ust. 1 pkt 4 lit. a, b i c, dotycz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefach ochrony bezpoœredniej i poœredniej ujêcia wody podziemnej, tzw.
Pasa "A", zgodnie z decyzj¹ Wojewody Krakowskiego znak
OS.III.6210-1-3/97 z dnia 17.11.1997 r.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenów W.1, W.2, W.3, W.4 nale¿y stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
§ 29
1. Wyznacza siê Tereny wód powierzchniowych, oznaczone
symbolem WS.
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2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê: tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych - rzeka D³ubnia.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê mostków i k³adek pieszych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania Terenu
WS:
1) dzia³ania inwestycyjne nale¿y prowadziæ z zachowaniem
istniej¹cego ukszta³towania terenu, szaty roœlinnej oraz
z ograniczeniem ingerencji w istniej¹cy teren;
2) dopuszcza siê dokonanie ciêæ pielêgnacyjnych drzew
i krzewów, umo¿liwiaj¹ce rekreacyjne wykorzystanie rzeki
i jej otoczenia w obrêbie Terenu WS.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania Terenu WS nale¿y stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdzia³ach I i II.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 30
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê:
1) dla terenów: U.1, U.2, U.3, U.4, US, MN.1, MN.2, KU.p - w wysokoœci 30%;
2) dla pozosta³ych terenów - w wysokoœci 0 %.
§ 31
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 32
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXXXII/1077/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"DOLINA D£UBNI - OBSZAR SPORTU I REKREACJI"
SKALA 1:2000*

* 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 2
do Uchwa³y Nr LXXXII/1077/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"DOLINA D£UBNI - OBSZAR SPORTU I REKREACJI"
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
SKALA 1:2000*

* 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/1077/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "DOLINA D£UBNI OBSZAR SPORTU I REKREACJI"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina D³ubni - Obszar sportu i rekreacji" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od
11.09.2007 r. do 12.10.2007 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia
26.10.2006 r. wp³ynê³o 5 uwag.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "projekcie planu", nale¿y przez to rozumieæ projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina D³ubni - Obszar sportu i rekreacji".
- "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 2383/2007
z dnia 14.11.2007 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 ca³ego obszaru planu.
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a - w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa:
2) negatywnej opinii odnoœnie zapisów dotycz¹cych wykonywania nowej sieci wy³¹cznie jako kablowej doziemnej oraz
kablowania istniej¹cych linii œredniego i niskiego napiêcia
w ramach prowadzonej przebudowy lub modernizacji.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 2.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 2.
Wyjaœnienie:
Ad. 2. Uwaga nieuwzglêdniona z powodu koniecznoœci kszta³towania w obszarze objêtym planem ³adu przestrzennego, przez m.in.
wymóg wykonywania nowej sieci wy³¹cznie jako kablowej doziemnej oraz kablowania - w ramach przebudowy lub modernizacji - istniej¹cych linii œredniego i niskiego napiêcia. Przyjêta zasada
sukcesywnej przebudowy sieci napowietrznych na doziemne
wynika z charakteru zagospodarowania w obszarze planu, a tak¿e z przewidywanego, ograniczonego zakresu nowych sieci.
2. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ki nr 76 obr. 47 Nowa Huta, która w wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du projekcie planu zawiera³a siê w terenach zieleni urz¹dzonej parkowej Zp.p.3
[...]*
wniós³ uwagê, która dotyczy³a - w zakresie nieuwzglêdnionym
przez Prezydenta Miasta Krakowa przekwalifikowania dzia³ki rolnej, po³o¿onej przy ul. Ptaszyckiego na dzia³kê budowlan¹.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi dla pó³nocnej czêœci dzia³ki.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
uwaga nieuwzglêdniona dla pó³nocnej czêœci dzia³ki, po³o¿onej pomiêdzy Terenem ZP.2 a rzek¹ D³ubni¹, ze wzglêdu
na fakt i¿ ta czêœæ dzia³ki nie przylega do innych terenów
przeznaczonych pod zabudowê. W zwi¹zku z tym przeznaczenie tej czêœci dzia³ki pod zabudowê powodowa³oby rozpraszanie zabudowy.
________
* W zwi¹zku z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu
uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXXXII/1077/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 paŸdziernika 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina D³ubni - Obszar sportu i rekreacji"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru "Dolina
D³ubni - Obszar sportu i rekreacji" zosta³y okreœlone
w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - tj. w uchwale w sprawie uchwalenia 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, obejmuj¹ca:
1) Uk³ad drogowy podstawowy:
a) drogê ekspresow¹ S-7 i jej po³¹czenia, KD/E+T (w obszarze planu znajduje siê fragment po³¹czenia z ul. Ptaszyckiego i drog¹ serwisow¹ do ul. Wañkowicza),
b) drogê zbiorcz¹ z tramwajem KD/Z+T - ul. Ptaszyckiego;
2) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:
a) drogi dojazdowe - KD/D.1 - odcinek ul. Wañkowicza
od strony al. Solidarnoœci, wraz z odga³êzieniem, oraz
KD/D.2 - odcinek ul. Wañkowicza od strony ul. Ptaszyckiego,
b) drogê pieszo-jezdn¹ - KD/DX - œrodkowy odcinek
ul. Wañkowicza,
c) drogê piesz¹ - KD/X - od ul. Bulwarowej do ul. Wañkowicza.
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in. przystanki i inne urz¹dzenia transportu zbiorowego oraz - w infrastrukturze drogowej: chodniki, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem oraz urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych przed tzw. "zanieczyszczeniami komunikacyjnymi".
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2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) zasilanie w wodê obszaru objêtego planem z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego z:
- strefy podstawowej pracuj¹cej w oparciu o zbiornik Krzes³awice Dolne, o rzêdnej linii ciœnieñ
256,00 m n. p. m.,
- magistrali φ 400 w wzd³u¿ ul. Ptaszyckiego,
- wodoci¹gu φ 200 mm w ul. Bulwarowej, odcinek od
ul. Ptaszyckiego do ul. Orkana,
- wodoci¹gu φ 150 mm w ul. Bulwarowej, odcinek od
ul. Orkana do al. Solidarnoœci,
- wodoci¹gu φ 150 mm w ul. Ptaszyckiego;
b) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w obszarze
planu planuje siê, w oparciu o ruroci¹gi, realizacjê
sieci rozbiorczej drugorzêdnej zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do poszczególnych
obiektów.
2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych:
Rozbudowa systemów kanalizacji w oparciu o system kanalizacji rozdzielczej (w terenach przyleg³ych do ul. Bulwarowej dopuszcza siê funkcjonowanie kanalizacji ogólnosp³awnej):
a) œcieki sanitarne - w uk³adzie centralnym do oczyszczalni œcieków Kujawy:
- dla budynków zlokalizowanych w terenie ZP.p.1 planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego w drodze KD/
D.1, uchodz¹cego do kana³u sanitarnego φ 500 mm
w Al. Solidarnoœci,
- dla budynków zlokalizowanych w terenie ZP.1 planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego, uchodz¹cego do
kana³u ogólnosp³awnego F o przekroju 900 x
1350 mm w ul. Bulwarowej oraz planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego, uchodz¹cego do kana³u sanitarnego φ 500 mm w Al. Solidarnoœci,
- dla budynków zlokalizowanych w terenie ZP.2 planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego, uchodz¹cego do
kana³u ogólnosp³awnego F o przekroju 1200 x 1800
mm w ul. Bulwarowej lub kana³u sanitarnego uchodz¹cego do kana³u ogólnosp³awnego o przekroju
1200 x 1950 mm wzd³u¿ ul. Ptaszyckiego,
- dla terenu zabudowy mieszkaniowej MN planuje siê
realizacjê kana³u sanitarnego, uchodz¹cego do kana³u ogólnosp³awnego o przekroju 1200 x 1950 mm
wzd³u¿ ul. Ptaszyckiego,
- dla budynków zlokalizowanych w terenie ZP.s, US,
U3 planuje siê realizacjê kana³u sanitarnego w drodze KD/D.2, uchodz¹cego do kana³u ogólnosp³awnego o przekroju 1200 x 1950 mm wzd³u¿ ul. Ptaszyckiego,
- dla pozosta³ych terenów dla odprowadzenia œcieków
sanitarnych z projektowanego zainwestowania planuje siê rozbudowê kanalizacji sanitarnej poprzez realizacjê krótkich odcinków kana³ów w drogach lokalnych, pod³¹czonych do najbli¿szego istniej¹cego kana³u sanitarnego;
b) wody opadowe, z odprowadzeniem do:
- rzeki D³ubni,
- kana³u deszczowego φ 400, φ 700 mm w Al. Solidarnoœci,
- kana³u ogólnosp³awnego 900 x 1350 mm, 1200 x
1800 mm w ul. Bulwarowej,
- kana³u deszczowego φ 500 mm w ul. Ptaszyckiego.
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II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji mo¿e odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach, m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) œrodków zewnêtrznych (w tym dotacji, kredytów i po¿yczek),
c) udzia³u inwestorów 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 w³aœciwe w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ w³aœciwe w tych sprawach
miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów)
- bezpoœrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Istnieje mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
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a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki
parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A) wraz z programem "Woda dla
wszystkich",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ 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.
W programowaniu realizacji i finansowania inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym mog¹ byæ wykorzystane programy
zapisane w Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego
oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma³opolskiego, a tak¿e w sporz¹dzanym Planie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego.
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.
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