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5319
Uchwa³a* Nr LXXXIV/1100/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Che³m-Zakamycze II".
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 "Che³m-Zakamycze II", zwany dalej
planem, stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Ustalenia planu dotycz¹ obszaru obejmuj¹cego teren po³o¿ony w zachodniej czêœci Krakowa, w rejonie ulic: Che³mskiej, Olszanickiej, Zakamycze i Rzepichy, wg granic przedstawionych w za³¹czniku graficznym do uchwa³y Nr LXIII/
578/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Che³mZakamycze II" oraz odst¹pienia od sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Che³m-Zakamycze".
3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ok. 112 ha.
§2
1. Tekst planu stanowi treœæ uchwa³y.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) czêœæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) rysunek planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y, ustalaj¹cy przeznaczenie terenów
i zasady ich zagospodarowania,
________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

b) rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej (gospodarka wodno-œciekowa), stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y, okreœlaj¹cy zasady 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,
c) rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej (gazownictwo, elektroenergetyka, telekomunikacja) - stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y, okreœlaj¹cy zasady
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 planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4,
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 5.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§3
Jako podstawowy cel planu przyjêto potrzebê porz¹dkowania
przestrzeni przez ustanowienie regulacji prawnych zapewniaj¹cych
mo¿liwoœæ kszta³towania œrodowiska mieszkaniowego, zintegrowanego z ochron¹ istniej¹cych walorów przyrodniczych i wartoœci
kulturowych. Sporz¹dzony plan okreœla zasady równowa¿enia rozwoju w obszarze obejmuj¹cym tereny o wysokich wartoœciach
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, które wystêpuj¹ w
ca³ym obszarze objêtym planem. Celem zastosowanych regulacji
i przyjêtych rozstrzygniêæ jest dba³oœæ o szeroko rozumiane interesy spo³ecznoœci lokalnej wraz z uwzglêdnieniem znaczenia obszaru dla Krakowa i jego mieszkañców.
§4
1. Ustalenia planu, stanowi¹ce treœæ uchwa³y, zawarte s¹ równie¿ na rysunku planu, o którym mowa w § 2, pkt 2, lit. a),
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
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2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w czêœci graficznej
obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§5
1. Obowi¹zuj¹ce elementy ustaleñ planu, wyznaczone na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1:
1) granice obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, stanowi¹ce jednoczeœnie nieprzekraczalne
linie zabudowy - jeœli linii zabudowy nie wyznaczono
odrêbnie na rysunku planu - z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy - wyznaczone na rysunku planu i obowi¹zuj¹ce w odniesieniu do budynków nowych oraz przebudowywanych - w przypadku fragmentów terenów, w których nieprzekraczalnych linii zabudowy nie wyznaczono, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne;
4) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami identyfikacyjnymi:
a) MN 1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków,
b) MN 2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w szeregowym uk³adzie budynków,
c) MN 3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na dzia³kach z dominacj¹ zieleni urz¹dzonej,
d) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
e) UH tereny zabudowy us³ugowej - handel,
f) UN tereny zabudowy us³ug publicznych - nauka,
g) UP tereny zabudowy us³ug publicznych - administracja, kultura,
h) ZL tereny lasów i zadrzewieñ,
i) R tereny rolnicze,
j) WS tereny wód powierzchniowych,
k) KS tereny urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej (pêtla autobusowa),
l) KDZ tereny dróg publicznych - ulice zbiorcze,
³) KDL tereny dróg publicznych - ulice lokalne,
m) KDD tereny dróg publicznych - ulice dojazdowe,
n) KDX tereny komunikacji publicznej - wydzielone ci¹gi
pieszo- jezdne
o) KDW tereny dróg wewnêtrznych,
p) K tereny infrastruktury technicznej - przepompownia
œcieków,
r) ZP tereny zieleni parkowej.
2. Elementy ustaleñ planu wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych
lub dokumentów polityki przestrzennej przyjêtej dla obszaru miasta i wyznaczone na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1:
1) obiekty znajduj¹ce siê w ewidencji zabytków;
2) stanowiska archeologiczne ujête w ewidencji zabytków
archeologicznych;
3) strefa nadzoru archeologicznego;
4) drzewa - pomniki przyrody;
5) figury przydro¿ne;
6) strefa ochrony sylwety miasta;
7) granica Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego wg
Rozporz¹dzenia Nr 77/05 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
29 grudnia 2005 r. w sprawie Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzêdowy Województwa
Ma³opolskiego Nr 50 z dnia 26 stycznia 2006 r. ze zmianami) dla którego obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania
okreœlone w w/w Rozporz¹dzeniu;
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8) granica strefy ochrony poœredniej ujêcia wody na rzece
Sance - ustanowiona decyzj¹ Wojewody Krakowskiego
z dnia 20.12.1996 r., znak: OS.III.6210-1-29/96;
9) planowana trasa rowerowa wg "Studium systemu tras
rowerowych w Krakowie" - trasa wyznaczona w ramach
linii rozgraniczaj¹cych tereny dróg publicznych; szczegó³owe lokalizacje jezdni i œcie¿ek rowerowych bêd¹ przedmiotem opracowañ projektowych i uzgodnieñ, zgodnie
z przepisami odrêbnymi oraz przepisami prawa miejscowego obowi¹zuj¹cymi w gminie Miejskiej Kraków.
3. Na rysunku planu oznaczono ponadto nastêpuj¹ce elementy informacyjne planu, nie bêd¹ce jego ustaleniami:
1) ci¹gi i punkty widokowe;
2) ci¹g spacerowy - pieszy;
3) szlak turystyczny "Pod Sowiñcem";
4) szlak turystyczny "Twierdzy Kraków";
5) szlak turystyczny "czerwony";
6) linia elektroenergetyczna wysokiego napiêcia - 110 kV wraz ze stref¹ techniczn¹ i ochronn¹;
7) jezdnie i osie wa¿niejszych ulic.
§6
1. Ilekroæ w uchwale i jej za³¹cznikach jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
o ile z treœci przepisu nie wynika inaczej;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i czêœæ
graficzn¹ planu;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzn¹ czêœæ
planu wykonan¹ w skali 1 : 2000 na kopii mapy zasadniczej, stanowi¹c¹ za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y;
4) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ definicjê
dzia³ki, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
i ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony numerem porz¹dkuj¹cym i przypisanym
symbolem, na obszarze którego obowi¹zuj¹ te same
ustalenia, jeœli z treœci uchwa³y nie wynika inaczej;
6) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu zagospodarowania w rozumieniu przepisów odrêbnych;
7) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia, ustalonego w tekœcie planu
na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ inny rodzaj przeznaczenia ni¿ przeznaczenie podstawowe, dopuszczone na danym terenie jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego;
9) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy budynków istniej¹cych i projektowanych - zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej lub
na terenie inwestycji;
10) wskaŸniku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ udzia³ powierzchni biologicznie czynnej
w stosunku do powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
11) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê,
która rozgranicza tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, stanowi¹c¹ jednoczeœnie nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w terenach, w których nie wrysowano odrêbnych, nieprzekraczalnych linii zabudowy z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych;
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12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wrysowan¹ na rysunku planu liniê, poza któr¹
nie mog¹ byæ sytuowane budynki;
13) orientacyjnej linii podzia³ów terenu na dzia³ki budowlane - nale¿y przez to rozumieæ, wrysowan¹ na rysunku planu liniê przerywan¹, która stanowi propozycjê
dla podzia³u oraz ³¹czenia nieruchomoœci i nie jest obowi¹zuj¹ca;
14) wysokoœci budynku - nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ budynku mierzon¹ od poziomu terenu przy najni¿ej
po³o¿onym wejœciu do budynku lub jego czêœci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej p³aszczyzny stropu b¹dŸ najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropodachu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie
z gruboœci¹ izolacji cieplnej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej,
albo do najwy¿ej po³o¿onej górnej powierzchni innego
przekrycia - zgodnie z definicj¹ zamieszczon¹ w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie;
15) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur pe³ny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia przeœwitów widocznych w kierunku prostopad³ym do elewacji
ogrodzenia wynosi mniej ni¿ 20% powierzchni poszczególnych segmentów ogrodzenia, tzn. powierzchni zawartej pomiêdzy osiami podpór, liczonej od najwy¿szej rzêdnej terenu przylegaj¹cego do danego segmentu;
16) billboardzie - nale¿y przez to rozumieæ wielkopowierzchniowe urz¹dzenie reklamowe o powierzchni wiêkszej ni¿
4,0 m2, wolno stoj¹ce a tak¿e umieszczane na elementach
konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub ogrodzeniu;
17) strefie ograniczonego u¿ytkowania - nale¿y przez to
rozumieæ pas terenu wzd³u¿ sieci infrastruktury technicznej, w którym obowi¹zuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce
z przepisów odrêbnych;
18) drodze wewnêtrznej - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczon¹ na rysunku planu drogê niepubliczn¹, o której
mowa w przepisach odrêbnych;
19) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
drogi stanowi¹ce dojazdy do budynków i urz¹dzeñ, a tak¿e ustanowione s³u¿ebnoœci drogowe;
20) ci¹gu pieszo-jezdnym - nale¿y przez to rozumieæ publiczn¹ drogê dojazdow¹ w strefie zamieszkania, która
mo¿e nie mieæ wyodrêbnionej jezdni i chodników.
2. Inne okreœlenia u¿yte w uchwale a nie wymienione powy¿ej, nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.
3. Nazwy ulic, osiedli oraz jednostek organizacyjnych i instytucji, przywo³ane w uchwale, nale¿y rozumieæ jako nazwy obowi¹zuj¹ce na dzieñ jej podjêcia.
ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu
§7
1. Przebudowa istniej¹cej oraz budowa nowej zabudowy oraz
utrzymanie dotychczasowego zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) praw w³aœcicieli i u¿ytkowników terenów s¹siaduj¹cych;
3) innych wymagañ, a w szczególnoœci dotycz¹cych ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury.
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2. Dopuszcza siê dla terenów, w których obowi¹zuje zakaz zabudowy, utrzymanie istniej¹cych budynków i obiektów budowlanych, z mo¿liwoœci¹ ich remontów i przebudowy, pod
warunkiem, ¿e nie zostan¹ przekroczone ustalone dla poszczególnych terenów maksymalne wysokoœci budynków
oraz bêd¹ zachowane wskaŸniki powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej.
3. Dla terenów, dla których plan zmienia ich przeznaczenie,
dopuszcza siê dotychczasowy sposób ich wykorzystywania
- do czasu zagospodarowania zgodnie z tym planem.
4. Z uwagi na po³o¿enie ca³ego obszaru objêtego planem w zasiêgu powierzchni ograniczaj¹cych wysokoœæ zabudowy, wyznaczonych wokó³ lotniska Kraków-Balice - w stosowaniu
ustaleñ planu nale¿y uwzglêdniæ przepisy odrêbne dotycz¹ce
bezpieczeñstwa ruchu statków powietrznych; obowi¹zuje ka¿dorazowe uzgadnianie budowy wszelkich obiektów budowlanych z organem w³aœciwym ds. si³ powietrznych RP.
5. Zasady podzia³u nieruchomoœci dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN 1, MN 2 i MN 3) zosta³y
okreœlone w Rozdziale III § 12 ust. 4 pkt 11, § 13 ust. 4 pkt 10,
§ 14 ust. 4 pkt 8. Dla pozosta³ych terenów obowi¹zuj¹ zasady podzia³u wg przepisów odrêbnych, chyba ¿e z ustaleñ
dotycz¹cych przeznaczenia terenu wynika inaczej.
§8
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. W zakresie zasad ochrony istniej¹cych wartoœci urbanistycznych oraz prawid³owego kszta³towania ³adu przestrzennego w granicach obszaru objêtego planem ustala siê:
1) kszta³towanie przestrzeni w terenach zabudowanych w nawi¹zaniu do zabudowy istniej¹cej w poszczególnych kategoriach terenów, przy spe³nieniu warunków zawartych
rozdziale III niniejszej uchwa³y pt. Przeznaczenie terenów
i zasady ich zagospodarowania;
2) w sposobie zagospodarowania terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ - w celu ograniczenia jej
koncentracji - okreœlenie minimalnych powierzchni dla
nowo wydzielanych dzia³ek;
3) okreœlenie udzia³u powierzchni biologicznie czynnej dla
dzia³ek istniej¹cych i nowo wydzielanych przeznaczonej
pod zieleñ przydomow¹;
4) ograniczenie zainwestowania terenów przeznaczonych
pod zabudowê przez ustalenie maksymalnych wskaŸników powierzchni zabudowy;
5) wprowadzenie ograniczeñ gabarytowych dla nowo projektowanych budynków w celu nawi¹zania do wielkoœci
i form budynków istniej¹cych;
6) ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy w celu zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonalno-œrodowiskowych dla ci¹gów komunikacji publicznej z równoczesn¹ mo¿liwoœci¹ zachowania swobody lokalizacji
budynków na dzia³ce - jako kontynuacja tradycji w sytuowaniu budynków z uwzglêdnieniem ukszta³towania
powierzchni dzia³ki i podzia³u w³asnoœciowego;
7) zachowanie zieleni przydomowej oraz istniej¹cej zieleni
w terenach wykorzystywanych rolniczo, z dopuszczeniem
kszta³towania nowych form zieleni towarzysz¹cej obiektom budowlanym w istniej¹cej i projektowanej zabudowie mieszkaniowej;
8) pozostawienie w strukturze terenów otwartych obszaru po³o¿onego w rejonie ul. Che³mskiej i ul. Przysz³oœci,
z utrzymaniem dotychczasowego sposobu ich u¿ytkowania.
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2. Wprowadza siê 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;
4) lokalizacji nowych rodzinnych ogrodów dzia³kowych;
5) budowy ogrodzeñ o wysokoœci powy¿ej 2,20 m oraz ogrodzeñ pe³nych od strony dróg, placów i innych miejsc publicznych, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ ochrony œrodowiska;
6) lokalizacji reklam poza terenami zabudowanymi;
7) lokalizacji urz¹dzeñ reklamowych w postaci tzw. billboardów (reklam wielkopowierzchniowych);
8) likwidacji i naruszania istniej¹cego drzewostanu za wyj¹tkiem wycinania pojedynczych drzew przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych - zakaz nie dotyczy ciêæ pielêgnacyjnych a tak¿e zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji drogowych i infrastrukturalnych.
3. W terenach zabudowanych dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych, bezpoœrednio z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w obrêbie dzia³ki lub terenu inwestycji, wed³ug zasad
okreœlonych dla poszczególnych terenów.
§9
Zasady ochrony œrodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
1. W granicach ca³ego planu wystêpuj¹ wysokie wartoœci krajobrazowe, zwi¹zane ze stanem œrodowiska przyrodniczego i kulturowym dziedzictwem obszaru, w zwi¹zku z powy¿szym ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu.
1) W zakresie œrodowiska przyrodniczego:
a) ochrona elementów œrodowiska naturalnego;
b) ochrona terenów rolniczych oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1R - 5R przed zainwestowaniem;
c) ochrona naturalnego ukszta³towania powierzchni ziemi przez wprowadzenie zakazu zmian jego ukszta³towania w terenach otwartych oraz wprowadzenie
ograniczeñ w sposobie posadowienia budynków
w terenach zainwestowanych i wskazanych do zainwestowania;
d) zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych w oparciu o ogrzewanie elektryczne lub lokalne Ÿród³a na paliwa ekologiczne (gaz ziemny, lekki
olej opa³owy) lub alternatywne Ÿród³a energii (np. energia s³oneczna, geotermalna);
e) utrzymuje siê prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich
powstawania z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi
i zasadami okreœlonymi dla miasta Krakowa;
f) dopuszczenie magazynowania wód opadowych z powierzchni dachowych w zbiornikach zlokalizowanych na
dzia³ce lub na terenie inwestycji;
g) w celu zatrzymania znacznej czêœci wód opadowych
w obrêbie dzia³ki lub w terenie zainwestowania, wprowadza siê ograniczenia zabudowy przez ustanowienie
dla poszczególnych kategorii terenów wskazanych do
zainwestowania odpowiednich wskaŸników powierzchni
zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej;
h) przyporz¹dkowuje siê wyznaczone w planie tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania
do poszczególnych rodzajów terenów okreœlonych
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w przepisach o ochronie œrodowiska pod wzglêdem zró¿nicowanego, dopuszczalnego poziomu ha³asu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej oznaczone w planie symbolami
MN1, MN2, MN3 oraz MW - odpowiadaj¹ rodzajowi terenów jak pod zabudowê mieszkaniow¹,
- tereny zabudowy us³ugowej oznaczone w planie
symbolami UN i UP - odpowiadaj¹ rodzajowi terenów przeznaczonych pod zabudowê budynkami
zwi¹zanymi ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
i) ustala siê obowi¹zek odpowiedniej - do stanu faktycznego i prawnego ochrony ujêæ wód podziemnych w strefach ochrony poœredniej. Strefa ochrony poœredniej ujêcia wody z rzeki Sanki zosta³a ustanowiona decyzj¹
Wojewody Krakowskiego z dnia 20.12.1996 r. znak:
OS.III 6210-1-29/96), która na terenach ochrony poœredniej okreœla - w zakresie zwi¹zanym z przeznaczeniem
i zasadami zagospodarowania terenów nastêpuj¹ce zakazy i nakazy:
- zakaz przechowywania i sk³adania odpadów promieniotwórczych,
- zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz
ruroci¹gów do ich transportu,
- zakaz lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych wody powierzchniowe
i podziemne przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej dzia³alnoœci i ewentualnych awarii,
- zakaz lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i przemys³owych,
- zakaz lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych i przemys³owych bez uszczelniania dna i prawid³owego zagospodarowania odcieku,
- zakaz wprowadzania do wód powierzchniowych lub
do gruntu œcieków opadowych z nowych i modernizowanych ci¹gów komunikacyjnych bez ich wczeœniejszego podczyszczenia,
- zakaz lokalizowania zak³adów przemys³owych
i us³ugowych opartych na chemicznej obróbce metali i innych materia³ów,
- zakaz lokalizowania zak³adów produkuj¹cych chemikalia lub produkty chemiczne,
- zakaz lokalizowania zak³adów produkcji t³uszczów
roœlinnych i zwierzêcych,
- zakaz lokalizowania browarów, gorzelni i s³odowni,
- zakaz lokalizowania garbarni i farbiarni,
j) ustanawia siê koniecznoœæ ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia dla projektowanych budynków;
2) W zakresie przyrody:
a) ochrona drzewa-pomnika przyrody rosn¹cego w terenie 1 ZP,
b) zachowanie i ochrona drzewostanów rosn¹cych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
1ZL - 5ZL,
c) kszta³towanie zieleni w terenach otwartych (nie zainwestowanych),
d) utrzymanie istniej¹cego cieku wodnego wraz z odtworzonym naturalnym œrodowiskiem biocenotycznym jego
bezpoœredniego otoczenia.
3) W zakresie krajobrazu i œrodowiska kulturowego:
a) zachowanie punktów i ci¹gów widokowych wrysowanych na rysunku planu,
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b) ustala siê obowi¹zek ochrony przydro¿nych kapliczek
i krzy¿y przydro¿nych wskazanych na rysunku planu,
c) oznacza siê na rysunku planu obiekty wpisane do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, dla których obowi¹zuje postêpowanie zgodne z przepisami
odrêbnymi odnosz¹cymi siê do obiektów objêtych
ochron¹ konserwatorsk¹:
- budynek mieszkalny - ul. Che³mska nr 16,
- budynek mieszkalny - ul. Junacka nr 14
- budynek dworu przy ul. Olszanickiej nr 1,
- budynek mieszkalny - ul. Za Sk³onem nr 9 (willa),
- budynek mieszkalny - ul. Za Sk³onem nr 14,
- budynek mieszkalny - ul. Za Sk³onem nr 18,

Funkcja obiektu
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- budynek mieszkalny - ul. Oœwiêcimska nr 10,
- krzy¿ przydro¿ny przy skrzy¿owaniu z ul. Che³msk¹,
d) w obrêbie dzia³ek, na których znajduj¹ siê wskazane
na rysunku planu stanowiska archeologiczne oraz
w terenach znajduj¹cych siê w wrysowanej na rysunku planu strefie ochrony archeologicznej, podczas
wykonywania prac ziemnych zwi¹zanych z robotami
budowlanymi obowi¹zuje nadzorowanie tych prac
przez osobê uprawnion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych;
e) oznacza siê na rysunku planu stanowiska archeologiczne wystêpuj¹ce w obszarze objêtym planem z odpowiadaj¹c¹ im numeracj¹:

Chronologia

osada

neolit

Nr
stanowiska
wg ry sunku
1,

osada

neolit

2,

osada

neolit

3,

osada

neolit (stanowisko nie zlokalizowane)

4,

ślady osadnictwa

neolit (stanowisko nie zlokalizowane)

5,

luźne

neolit (stanowisko nie zlokalizowane)

6,

skarb (?)

epoka kamienna (stanow. nie zlokalizowane)

7,

ślady osadnictwa

epoka kamienna

8,

ślady osadnictwa

średniowiecze

9,

ślady osadnictwa

epoka kamienna

10,

ślady osadnictwa

prahistoria

11,

ślady osadnictwa

epoka kamienna, okres rzymski (?)

12,

ślady osadnictwa

epoka kamienna

13,

ślady osadnictwa

neolit

14.

2. Wyklucza siê realizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz powoduj¹cych szczególne
uwarunkowania zwi¹zane z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko
(z wyj¹tkiem dróg, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej) - wg przepisów odrêbnych.
3. Zakazuje siê lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ mieszkañców oraz obiektów us³ugowych, których uci¹¿liwoœæ mo¿e wykraczaæ poza granice
dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji, na których te obiekty i urz¹dzenia s¹ lokalizowane.
4. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania i spe³nienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego, ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia terenów w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wykorzystaniem terenów pasów drogowych istniej¹cych i projektowanych ulic publicznych.
5. W zakresie ochrony wartoœci œrodowiska sposób zagospodarowania obszaru objêtego planem, wchodz¹cego w sk³ad
Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych, zgodnie z zasadami zagospodarowania i u¿ytkowania obszaru Bielañsko Tynieckiego Parku Krajobrazowego, które zosta³y okreœlone w przepisach odrêbnych.

§ 10
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób obs³ugi obszaru planu przez
uk³ad drogowy:
1) uk³ad drogowy obszaru jest obs³ugiwany przez dwa ci¹gi
ulic uk³adu podstawowego: ci¹g ulic Olszanicka (odcinek)
- Junacka (odcinek) - Królowej Jadwigi (odcinek), nale¿¹cych do klasy ulic zbiorczych (1 KDZ) oraz ci¹g ulic sk³adaj¹cy siê z odcinka ulicy klasy zbiorczej Pod³u¿na (2 KDZ)
i ulic klasy lokalnej - Rzepichy (1 KDL) - Che³mska (2 KDL)
- obydwa ci¹gi przecinaj¹ siê w œrodkowej czêœci obszaru
planu, stanowi¹c zarazem elementy planu;
2) poszczególne tereny zabudowy obszaru planu s¹ obs³ugiwane przez istniej¹ce i projektowane ulice dojazdowe
(KDD), ulice wewnêtrzne (KDW) oraz wydzielone ci¹gi
pieszo-jezdne (KDX);
3) dopuszcza siê poprawê jakoœciow¹ ulic, odpowiednio do
wymagañ w ich klasach - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
4) nie wyznaczone w planie niezbêdne dojazdy do dzia³ek
nale¿y zaprojektowaæ jako dojazdy wewnêtrzne (w tym
pieszo - jezdne), o parametrach okreœlonych w przepisach
odrêbnych, wytyczone w drodze umów zawieranych pomiêdzy w³aœcicielami gruntów, w oparciu o sporz¹dzane
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przez inwestorów projekty podzia³ów gruntów. Zakres
przestrzenny projektu winien obejmowaæ tereny znajduj¹ce siê w s¹siedztwie, ze wskazaniem dostêpu do drogi
publicznej, zgodnego z ustaleniami planu i przepisami
odrêbnymi, z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci prowadzenia
lokalnej sieci uzbrojenia technicznego;
5) przebieg œcie¿ek rowerowych oparty jest o planowany
system tras g³ównych ogólnomiejskich, z wykorzystaniem
uk³adu drogowego i szlaków w terenach zieleni;
6) wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów budowlanych powinny byæ okreœlane w projektach budowlanych i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami
odrêbnymi.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej obowi¹zuje zapewnienie odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych: w granicach terenu MW - min. 1,5 miejsca na jedno mieszkanie
oraz w granicach terenów MN min. 1,0 miejsce na jedno
mieszkanie;
2) na terenach us³ug nauki UN obowi¹zuje zapewnienie odpowiedniej iloœci miejsc postojowych w granicach dzia³ki
lub terenu inwestycji - min. 1 miejsce na 25 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych, zlokalizowanych w granicach linii rozgraniczaj¹cych ulic, nie wchodz¹ce w bilans okreœlony w punktach 1) i 2).
§ 11
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. Zgodnie z celem sporz¹dzenia planu, zakres przeznaczenia terenów podporz¹dkowano ograniczaniu rozwoju zabudowy na wiêkszoœci terenów nie zainwestowanych,
w tym:
1) zakres regulacji planu w odniesieniu do infrastruktury
technicznej ogranicza siê do ustalenia zasad utrzymania
i niezbêdnej rozbudowy systemów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, dla zapewnienia:
a) prawid³owej obs³ugi terenów i obiektów istniej¹cych,
realizacji ustalonego planem dopuszczalnego przeznaczenia terenów i ich zagospodarowania,
b) okreœlenia mo¿liwoœci i warunków lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w obszarze objêtym planem, a obs³uguj¹cych
tereny poza jego zasiêgiem,
c) zapewnienia warunków bezawaryjnej obs³ugi i wykluczenia zagro¿eñ, w szczególnoœci w zakresie odprowadzenia wód opadowych i odwodnienia terenów.
3. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów, urz¹dzeñ i obiektów
uzbrojenia zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy i modernizacji;
2) realizacja nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych ulic, dojœæ
pieszych i pieszo - jezdnych, (z uzasadnionych powodów
technicznych i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy
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dla ci¹gów infrastruktury technicznej pod warunkiem, ¿e
nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu);
3) przyjmuje siê zasadê uœciœlania lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;
4) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej w celu
obs³ugi obszaru planu oraz dla realizacji niezbêdnych inwestycji pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje
w sprzecznoœci z pozosta³ymi ustaleniami planu;
5) dla istniej¹cych i przebudowywanych sieci infrastruktury technicznej ustala siê ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów znajduj¹cych siê
w strefach, o których mowa w ust. 4 pkt 5), ust. 5 pkt 4),
ust. 6 pkt 2), ust. 7 pkt 5), ust. 9 pkt 11).
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê obszaru objêtego
planem:
1) obszar wyposa¿ony jest w wodê dostarczan¹ z miejskiej
sieci wodoci¹gowej i znajduje siê w zasiêgu trzech stref
zaopatrzenia w wodê:
a) pracuj¹cej w oparciu o ZUW Rudawa, o rzêdnej linii
ciœnienia 255,00 m n.p.m. - w pó³nocnej czêœci obszaru objêtego opracowaniem, w rejonie ul. Pod Stokiem,
b) pracuj¹cej w oparciu o zbiornik Wola Justowska, o rzêdnej linii ciœnieñ 275,0 m n.p.m. - w pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru, w rejonie ul. Che³mskiej (od ul. Junackiej do budynku nr 41), ul. Junackiej, ul. Olszanickiej, ul. Niezapominajek, ul. Przysz³oœci, ul. Oœwiêcimskiej, ul. Wiosennej, ul. Wilczy Stok i ul. Rysi Stok,
c) pracuj¹cej w oparciu o zbiornik Las Wolski o rzêdnej
linii ciœnieñ 370,00 m n.p.m. - w po³udniowo-zachodniej czêœci obszaru, w rejonie ul. Rzepichy, ul. Zakamycze, ul. Za Sk³onem, ul. Przysz³oœci (od strony ul. Rzepichy) ul. Wy¿gi, ul. Che³mskiej ( od strony ul. Rzepichy) do budynku nr 41,
2) w obszarze planu znajduj¹ siê rozbiorcze sieci wodoci¹gowe w nastêpuj¹cych ulicach:
a) ul. Che³mska, ul. Zakamycze - φ 100 mm,
b) ul. Rzepichy, ul. Za Sk³onem, ul. Olszanicka, ul. Niezapominajek, ul. Junacka, ul. Przysz³oœci, ul. Oœwiêcimska, ul. Wiosenna, ul. Wilczy Stok, ul. Rysi Stok φ 100 mm i φ 150 mm oraz w rejonie skrzy¿owania
ul. Wy¿gi z ul. Rzepichy φ 160 mm;
3) docelowo, zgodnie z "Koncepcj¹ programowo-przestrzenn¹ zaopatrzenia w wodê pó³nocno-zachodnich rejonów Krakowa", obszar objêty niniejszym planem miejscowym bêdzie znajdowa³ siê w zasiêgu piêciu stref zaopatrzenia w wodê:
a) ZUW Rudawa, o rzêdnej linii ciœnienia 255,00 m n.p.m.
(obs³uguj¹cy rejon na pó³noc od ul. Olszanickiej, z wy³¹czeniem tej ulicy),
b) zbiornika Wola Justowska , o rzêdnej linii ciœnieñ
275,0 m n.p.m. - w pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru, w rejonie ul. Junackiej na odcinku od ul. Che³mskiej
do ul. Rysi Stok i Alei Kasztanowej,
c) hydroforni Olszanica, o rzêdnej linii ciœnieñ
295,00 m n.p.m. - obszar zawarty pomiêdzy
ul. Che³msk¹, ul. Niezapominajek, ul. Junack¹, ul. Rzepichy, ul. £abuza i ul. Wy¿gi (z wy³¹czeniem ul. Wy¿gi),
d) planowanej hydroforni dla ul. Wy¿gi, o rzêdnej linii
ciœnieñ 315,00 m n.p.m.,
e) planowanej hydroforni przy ul. Orlej, o rzêdnej linii
ciœnieñ 325 m n.p.m. (rejon ul. Zakamycze i ul. Za
Sk³onem;
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4) sieci wodoci¹gowe nale¿y realizowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych tereny ulic istniej¹cych i projektowanych, z zachowaniem wymagañ zawartych w przepisach odrêbnych;
5) przyjmuje siê dla istniej¹cych i projektowanych sieci wodoci¹gowych strefy ochronne, wolne od zabudowy, dla
umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, które
winny wynosiæ odpowiednio:
dla wodoci¹gów miejskich o œrednicy do φ 300 mm pas terenu o szerokoœci 3,0 m od zewnêtrznej krawêdzi ruroci¹gu winien byæ wolny od zabudowy,
a pas o szerokoœci 1,0 m winien byæ wolny od elementów ma³ej architektury i zadrzewieñ.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków z terenów objêtych planem.
Obszar objêty planem wyposa¿ony jest system kanalizacji
sanitarnej, pracuj¹cej w uk³adzie centralnym - kanalizacja
sanitarna zlokalizowana jest wzd³u¿ g³ównych ulic:
1) w uk³adzie grawitacyjnym, obejmuj¹cym ul. Che³msk¹,
ul. Junack¹, ul. Za Sk³onem i czêœæ ul. Rzepichy, którego
odbiornikiem jest kolektor w ul. Pod³u¿nej (kolektor
Che³mski) - ks φ 300 mm;
2) w uk³adzie pompowym, obejmuj¹cym rejon ul. Zakamycze i ul. Rzepichy - ks φ 150 mm (t³oczny);
3) g³ównym odbiornikiem œcieków dla tego terenu jest kolektor "Prawobrze¿ny Rudawy".
4) wzd³u¿ istniej¹cej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej nale¿y zachowaæ strefy ochronne wolne od zabudowy dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej,
które winny wynosiæ odpowiednio:
dla istniej¹cych i projektowanych kana³ów minimum
5,0 m od zewnêtrznej krawêdzi kana³u oraz pas wolny od zadrzewienia o szerokoœci minimum 1,0 m licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi kana³u;
6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenów objêtych planem:
1) obszar objêty planem wyposa¿ony jest w kanalizacjê
deszczow¹ zlokalizowan¹ wzd³u¿ nastêpuj¹cych ulic:
a) ul. Junacka - kd φ 300 mm,
b) ul. Wilczy Stok - kd φ 300 mm,
c) ul. Rysi Stok - kd φ 300 mm;
2) wzd³u¿ istniej¹cej i planowanej sieci kanalizacji deszczowej nale¿y zachowaæ strefy ochronne wolne od zabudowy dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej,
które winny wynosiæ odpowiednio:
dla istniej¹cych i projektowanych kana³ów minimum
5,0 m od zewnêtrznej krawêdzi kana³u oraz pas wolny od zadrzewienia o szerokoœci minimum 1,0 m licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi kana³u;
3) dla terenów nie wyposa¿onych w kanalizacjê deszczow¹
dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do planowanych kana³ów z przynale¿nej tym kana³om zlewni
oraz dopuszcza siê powierzchniowe odprowadzanie wód
opadowych i wprowadzanie ich do odbiorników lub do
gruntu, przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod
warunkiem nienaruszenia stosunków wodnych terenu
lub uzyskania w tym zakresie wymaganych przepisami
odrêbnymi rozstrzygniêæ administracyjnych;
4) zabrania siê powierzchniowego odprowadzania wód
opadowych z zanieczyszczonych terenów utwardzonych;

Poz. 5319

5) ustala siê obowi¹zek utrzymania i odtworzenia istniej¹cych rowów odwadniaj¹cych, z zapewnieniem niezbêdnych dojœæ i dojazdów dla potrzeb ich utrzymania i konserwacji.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego:
1) obszar objêty planem wyposa¿ony jest w gaz dostarczany gazoci¹gami œrednioprê¿nymi, zasilanymi ze stacji redukcyjnej II stopnia o przepustowoœci 500 nm3/h,
zlokalizowanej przy ul. Na Wierzchowinach (poza obszarem planu);
2) g³ówne gazoci¹gi sieci œrednioprê¿nej zlokalizowane s¹
w nastêpuj¹cych ulicach:
a) w ul. Junackiej - φ 150 mm,
b) w ul. Che³mskiej - φ 200 mm, φ 150 mm,
c) w ul. Wilczy Stok - φ 150 mm,
d) w ul. Zakamycze - φ 100 mm;
3) ustala siê, ¿e Ÿród³em zaopatrzenia w gaz istniej¹cych
i planowanych obiektów kubaturowych bêdzie istniej¹ca sieæ œrednioprê¿na oraz sieæ projektowana - stosownie do potrzeb - przy spe³nieniu warunków ekonomicznej op³acalnoœci;
4) dla istniej¹cych gazoci¹gów œrednioprê¿nych przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
5) dla projektowanych gazoci¹gów nale¿y ustaliæ strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrêbnymi, w których
zakazuje siê wznoszenia budynków i sadzenia drzew oraz
podejmowania przedsiêwziêæ mog¹cych zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu.
8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia obszaru
w ciep³o:
1) dopuszcza siê utrzymanie dotychczasowego sposobu
ogrzewania istniej¹cych budynków;
2) Ustala siê zasadê zaspokajania potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych w oparciu o ogrzewanie
elektryczne lub lokalne Ÿród³a na paliwa ekologiczne (gaz
ziemny, lekki olej opa³owy) lub alternatywne Ÿród³a energii (np. energia s³oneczna, geotermalna);
3) zakazuje siê stosowania paliw sta³ych.
9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego:
1) obszar objêty planem wyposa¿ony jest w energiê elektryczn¹ dostarczan¹ do odbiorców za poœrednictwem
sieci elektroenergetycznych linii niskiego napiêcia (napowietrzne i kablowe) wyprowadzonych ze stacji transformatorowych 15/04 kV, które zaopatrywane s¹ z GPZ
Balicka sieci¹ elektroenergetyczn¹ napowietrzn¹ i kablow¹ œredniego napiêcia (15 kV);
2) sieæ niskiego napiêcia zaopatrywana jest w energiê
elektryczn¹ z nastêpuj¹cych stacji transformatorowych
15/04 kV:
a) ul. Wilczy Stok,
b) Aleja Kasztanowa (poza granicami planu),
c) rondo Che³mskie,
d) ul. Pod³u¿na,
e) trafo na terenie Akademii Rolniczej,
f) ul. Olszanicka i ul. Niezapominajek,
g) ul. Che³mska,
h) ul. Rzepichy;
3) przez obszar objêty planem przebiega dwutorowa
linia elektroenergetyczna wysokiego napiêcia 110 kV
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relacji Skawina - Balicka - Pr¹dnik ze stref¹ ochronn¹
i techniczn¹ szerokoœci 41 m - woln¹ od zabudowy
i zadrzewieñ;
4) nowe stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV
nale¿y budowaæ wy³¹cznie jako wnêtrzowe:
a) umieszczane wewn¹trz obiektów kubaturowych,
b) ma³ogabarytowe stacje wolno stoj¹ce;
5) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie sieci niskiego napiêcia. Szczegó³owy przebieg linii niskiego
napiêcia zostanie okreœlony w projekcie budowlanym,
a ustalony w decyzji o pozwoleniu na budowê poszczególnych inwestycji;
6) now¹ sieæ elektroenergetyczn¹ œredniego i niskiego
napiêcia nale¿y wykonaæ wy³¹cznie jako kablow¹ doziemn¹;
7) w ramach prowadzonej przebudowy, istniej¹ce napowietrzne linie œredniego i niskiego napiêcia nale¿y sukcesywnie wymieniaæ na doziemne;
8) linie kablowe nale¿y uk³adaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic;
9) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami technicznymi i ekonomicznymi dopuszcza siê inne trasy dla linii
kablowych;
10) w obrêbie pasa drogowego dopuszcza siê lokalizowanie wolnostoj¹cych urz¹dzeñ (szaf z urz¹dzeniami) aparatury i osprzêtu infrastruktury elektroenergetyki;
11) przy ustalaniu lokalizacji obiektów oraz ulic, nale¿y zachowaæ strefy ochronne i techniczne, które wynosz¹:
a) dla linii napowietrznych 110 kV - stref¹ ochronn¹
i techniczn¹ woln¹ od zabudowy i zadrzewieñ szerokoœci 41 m,
b) dla linii napowietrznych 15 kV - 16 m licz¹c po 8,0 m
od osi linii,
c) dla linii kablowych SN i nn - 1,0 m od skrajnego przewodu.
10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady remontu, rozbudowy i budowy systemu telekomunikacyjnego:
1) wprowadza siê zasadê zaspokojenia potrzeb w zakresie
telekomunikacji w oparciu o istniej¹c¹ i planowan¹ sieæ
i urz¹dzenia telekomunikacyjne;
2) nowe linie sieci telekomunikacyjnych nale¿y prowadziæ wy³¹cznie jako doziemne kablowe lub w kanalizacji teletechnicznej z zachowaniem zasady ich prowadzenia w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic;
3) dopuszcza siê realizacjê linii telekomunikacyjnych poza
pasami drogowymi w przypadku uzasadnionych powodów technicznych i ekonomicznych;
4) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê szafek rozdzielczych
przewodowej sieci telekomunikacyjnej;
5) ustala siê zakaz lokalizacji wie¿ i masztów radiokomunikacyjnych oraz kontenerowych obiektów z urz¹dzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej;
6) w ramach modernizacji, istniej¹ce napowietrzne linie
telekomunikacyjne nale¿y wymieniaæ na linie kablowe
doziemne.
11. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania,
z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi i zasadami okreœlonymi dla miasta Krakowa na podstawie przepisów
prawa miejscowego.
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ROZDZIA£ III
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
§ 12
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ W WOLNO STOJ¥CYM UK£ADZIE
BUDYNKÓW oznaczone na rysunku planu symbolami:
1 MN 1 - 26 MN 1, 2a MN 1, 15a MN 1, 15b MN 1, 16a MN 1,
17a MN 1, 26a MN 1
2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie zabudowy wolno stoj¹cej.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne z wykorzystaniem nie wiêcej ni¿ 35 % powierzchni wewnêtrznej budynków zlokalizowanych na dzia³ce lub odpowiednio w terenie inwestycji;
2) budynki gara¿owe i gospodarcze zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;
3) zieleñ ogrodów przydomowych, zieleñ o charakterze izolacji optycznej i akustycznej, zieleñ ozdobna z elementami
ma³ej architektury, ma³e sady i ogrody warzywne;
4) miejsca parkingowe i gara¿e niezbêdne do obs³ugi zabudowy mieszkaniowej oraz us³ug;
5) nie wyznaczone na rysunku planu zjazdy i podejœcia do
budynków;
6) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹ terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach odrêbnych;
7) zabudowê jednorodzinn¹ w bliŸniaczym uk³adzie budynków w terenie 2 MN 1 i 4 MN 1.
4. W granicach terenów MN 1 w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dopuszczalna wysokoœæ nowo projektowanych budynków nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci 11,0 m - zgodnie
z definicja zawart¹ w § 6 ust. 1 pkt 14);
2) dopuszcza siê mo¿liwoœæ zastosowania jednej kondygnacji podziemnej oraz u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
3) rozbudowa budynków istniej¹cych wy¿szych ni¿ 11,0 m
nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia ich wysokoœci w stosunku do stanu istniej¹cego;
4) nale¿y stosowaæ dachy budynków jako wielospadkowe,
z zachowaniem symetrii nachylenia g³ównych po³aci oraz
k¹cie ich nachylenia od 30o - 45o, z dopuszczeniem dachów p³askich jako tarasów o powierzchni nie wiêkszej
ni¿ 20 % powierzchni rzutu poziomego budynku;
5) dla przebudowywanych budynków istniej¹cych oraz budynków nowo projektowanych ustala siê zakaz stosowania dachów z po³aciami przesuniêtymi wzajemnie
w p³aszczyznach: pionowej i poziomej;
6) dopuszcza siê mo¿liwoœæ stosowania lukarn i doœwietleñ w po³aciach dachowych;
7) dopuszcza siê ³¹czenie budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi i gara¿owymi zlokalizowanymi na
dzia³ce budowlanej lub w terenie inwestycji;
8) dopuszcza siê stosowanie innych k¹tów nachylenia po³aci dachowych nad gara¿ami i budynkami gospodarczymi ni¿ podane w pkt 4) gdy ich wysokoœæ nie przekracza 3,5 m;
9) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji z wyj¹tkiem terenu 4 MN 1, w którym powierzchnia zabudo-
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wy nie mo¿e przekroczyæ 30% powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji;
10) ustala siê minimaln¹ wielkoœæ powierzchni biologicznie
czynnej - nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji z wyj¹tkiem terenu 4 MN 1,
w którym minimalna wielkoœæ powierzchni biologicznie
czynnej nie mo¿e stanowiæ mniej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji;
11) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2;
12) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca
gara¿owego lub postojowego, przypadaj¹cego na jedno mieszkanie i co najmniej jednego miejsca postojowego na ka¿de 25 m2 powierzchni us³ug;
13) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych
z prowadzon¹ na dzia³ce dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, których powierzchnia nie przekroczy 4 m2;
14) dopuszcza siê mo¿liwoœæ zmian ukszta³towania terenu, w wyniku których skarpy wykopów lub nasypów
nie przekrocz¹ wysokoœci 1,5 m od jego naturalnego
poziomu;
15) w terenach 17 MN 1, 19 MN 1, 24 MN 1 i 25 MN 1 wprowadza siê ograniczenia w lokalizacji obiektów kubaturowych i drzewostanu wysokiego w strefie technicznej
i ochronnej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia, o której mowa w § 11, ust. 9, pkt 11).
§ 13
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ W SZEREGOWYM UK£ADZIE BUDYNKÓW, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MN 2
- 5 MN 2.
2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie zabudowy szeregowej.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) us³ugi zlokalizowane wy³¹cznie w parterach budynków,
o których mowa w ust. 1;
2) zieleñ ogrodów przydomowych, zieleñ o charakterze izolacji optycznej i akustycznej, zieleñ ozdobna z elementami
ma³ej architektury;
3) budynki gara¿owe i gospodarcze zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;
4) miejsca parkingowe i gara¿e niezbêdne do obs³ugi zabudowy mieszkaniowej oraz us³ug;
5) nie wyznaczone na rysunku planu zjazdy i podejœcia do
budynków;
6) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹ terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach odrêbnych.
4. W granicach terenów MN 2 w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1) nie mo¿e przekroczyæ:
a) dla terenów 1 MN 2 i 3 MN 2 - 30% powierzchni wewnêtrznej budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej lub w terenie inwestycji,
b) dla terenu 2 MN2 - 45% powierzchni wewnêtrznej budynków zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej lub
w terenie inwestycji;
2) dopuszczalna wysokoœæ nowo projektowanych budynków nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci 11,5 m - zgodnie
z definicja zawart¹ w § 6 ust. 1 pkt 14);

Poz. 5319

3) dopuszcza siê mo¿liwoœæ zastosowania jednej kondygnacji podziemnej oraz u¿ytkowego wykorzystania
poddasza;
4) rozbudowa budynków istniej¹cych wy¿szych ni¿ 11,5 m
nie mo¿e powodowaæ zwiêkszenia ich wysokoœci w stosunku do stanu istniej¹cego;
5) nale¿y stosowaæ dachy budynków mieszkalnych jako
wielospadkowe, z zachowaniem symetrii nachylenia
po³aci oraz o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci od
30o - 45 o;
6) zakazuje siê stosowania dachów z po³aciami przesuniêtymi wzajemnie w p³aszczyznach: pionowej i poziomej;
7) dopuszcza siê mo¿liwoœæ stosowania lukarn i doœwietleñ w po³aciach dachowych;
8) dopuszcza siê mo¿liwoœæ ³¹czenia na dzia³ce budowlanej budynków, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 3);
9) dopuszcza siê stosowanie innych k¹tów nachylenia po³aci dachowych nad gara¿ami i budynkami gospodarczymi ni¿ podane w pkt 5) gdy ich wysokoœæ nie przekracza 3,5 m;
10) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 400 m2;
11) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 25 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji z wyj¹tkiem terenu 2 MN2, w którym powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 40 % powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji;
12) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ
mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji z wyj¹tkiem terenu 2 MN2, w którym powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ mniej
ni¿ 50% powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji;
13) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca
gara¿owego lub postojowego przypadaj¹cego na jedno
mieszkanie;
14) dopuszcza siê mo¿liwoœæ zmian ukszta³towania terenu, w wyniku których skarpy wykopów lub nasypów
nie przekrocz¹ wysokoœci 0,9 m od jego naturalnego
poziomu;
15) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych
z prowadzon¹ na dzia³ce dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, których powierzchnia nie przekroczy 4 m2;
16) uci¹¿liwoœæ wszystkich obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ mieszkañców nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której te obiekty i urz¹dzenia s¹ lokalizowane;
17) w terenie 4 MN 2 wprowadza siê ograniczenia w lokalizacji obiektów kubaturowych i drzewostanu wysokiego w strefie technicznej i ochronnej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia, o której mowa
w § 11, ust. 9, pkt 11).
§ 14
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ NA DZIA£KACH Z DOMINACJ¥ ZIELENI URZ¥DZONEJ, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MN 3 - 5 MN 3.
2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie zabudowy wolno stoj¹cej.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne, z wykorzystaniem nie wiêcej ni¿ 50% powierzchni wewnêtrznej
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budynków zlokalizowanych na dzia³ce lub odpowiednio
w terenie inwestycji;
2) zieleñ ogrodów przydomowych, zieleñ o charakterze izolacji optycznej i akustycznej, zieleñ parkowa, ma³e sady
i ogrody warzywne;
3) budynki gara¿owe i gospodarcze zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;
4) miejsca parkingowe i gara¿e niezbêdne do obs³ugi zabudowy mieszkaniowej oraz us³ug zlokalizowanych na dzia³ce lub w terenie inwestycji;
5) nie wyznaczone na rysunku planu zjazdy i podejœcia do
budynków;
6) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z obs³ug¹ terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach odrêbnych;
7) zabudowê jednorodzinn¹ w bliŸniaczym uk³adzie budynków w terenie 5 MN 3.
4. W granicach terenów MN 3 w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto
nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dopuszczalna wysokoœæ nowo projektowanych budynków nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci 11,5 m - zgodnie
z definicja zawart¹ w § 6 ust. 1 pkt 14);
2) dopuszcza siê mo¿liwoœæ zastosowania jednej kondygnacji
podziemnej oraz u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
3) nale¿y stosowaæ dachy budynków mieszkalnych jako wielospadkowe, z zachowaniem symetrii nachylenia po³aci
oraz o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci od 30o - 45o;
4) wprowadza siê zakaz stosowania dachów z po³aciami
przesuniêtymi wzajemnie w p³aszczyznach pionowej i poziomej;
5) dopuszcza siê mo¿liwoœæ stosowania lukarn i doœwietleñ w po³aciach dachowych;
6) dopuszcza siê mo¿liwoœæ ³¹czenia na dzia³ce budowlanej budynków, o których mowa w ust. 2, z budynkami,
o których mowa w ust. 3 pkt 3);
7) dopuszcza siê stosowanie innych k¹tów nachylenia po³aci dachowych nad gara¿ami i budynkami gospodarczymi ni¿ podane w pkt 3) gdy ich wysokoœæ nie przekracza 3,5 m;
8) powierzchnia nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 750 m2;
9) powierzchnia zabudowy zlokalizowanej na dzia³ce budowlanej lub w terenie inwestycji nie mo¿e przekroczyæ
15% ich powierzchni,
10) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ
mniej ni¿ 75% powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu inwestycji,
11) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. jednego miejsca
gara¿owego lub postojowego przypadaj¹cego na jedno
mieszkanie oraz minimum jednego miejsca postojowego na ka¿dych 25 m2 powierzchni us³ugowej;
12) dopuszcza siê mo¿liwoœæ zmian ukszta³towania terenu,
w wyniku którego skarpy wykopów lub nasypów nie przekrocz¹ wysokoœci 0,9 m od jego naturalnego poziomu;
13) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych
z prowadzon¹ na dzia³ce dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, których powierzchnia nie przekroczy 4 m2;
14) w terenach 3 MN 3 i 4 MN 3 wprowadza siê ograniczenia
w lokalizacji obiektów kubaturowych i drzewostanu wysokiego w strefie technicznej i ochronnej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia, o której mowa
w § 11, ust. 9, pkt 11).
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§ 15

1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MW - 2 MW.
2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) us³ugi wbudowane w budynki mieszkalne, z wykorzystaniem nie wiêcej ni¿ 30 % powierzchni wewnêtrznej
budynków zlokalizowanych na dzia³ce lub odpowiednio
w terenie inwestycji;
2) zieleñ ozdobna, zieleñ o charakterze izolacji optycznej
i akustycznej;
3) budynki gara¿owe i gospodarcze zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;
4) wewnêtrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe i chodniki niezbêdne do obs³ugi zabudowy - nie wyznaczone na
rysunku planu;
5) otwarte urz¹dzenia sportu i rekreacji zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;
6) obiekty ma³ej architektury;
7) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane
z obs³ug¹ terenów z zachowaniem zasad zawartych
w przepisach odrêbnych.
4. W granicach terenów MW w zakresie sposobu ich zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) w terenach MW wprowadza siê zakaz realizacji nowych
budynków mieszkalnych;
2) dopuszcza siê przebudowê istniej¹cych budynków
z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych oraz zasad okreœlonych w niniejszej uchwale;
3) ustala siê obowi¹zek zapewnienia min. 1,5 miejsca gara¿owego lub postojowego przypadaj¹cego na jedno mieszkanie oraz minimum jedno miejsce postojowe na ka¿dych
20 m2 powierzchni us³ugowej;
4) powierzchnia zabudowy nie mo¿e byæ powiêkszona w stosunku do stanu istniej¹cego;
5) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ mniej
ni¿ 20 % powierzchni terenu MW;
6) w terenie 2 MW wprowadza siê ograniczenia w lokalizacji
obiektów kubaturowych i drzewostanu wysokiego w strefie technicznej i ochronnej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia, o której mowa w § 11, ust. 9, pkt 11);
§ 16
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UGOWEJ - HANDEL, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 UH.
2. Jako podstawowe przeznaczenie terenu przyjêto zabudowê
dla handlu detalicznego o charakterze lokalnym.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) wewnêtrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe i chodniki niezbêdne do obs³ugi przeznaczenia podstawowego;
2) zieleñ ozdobna, zieleñ o charakterze izolacji optycznej i akustycznej;
3) lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, je¿eli nie wystêpuj¹ techniczne mo¿liwoœci przeprowadzenia ich w innym terenie.
4. W granicach terenu UH w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
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1) dopuszcza siê mo¿liwoœæ przebudowy istniej¹cego budynku z zachowaniem wymagañ okreœlonych w pkt 2) - 5);
2) powierzchnia zabudowy zlokalizowanej w terenie UH
nie mo¿e byæ zwiêkszona w stosunku do stanu istniej¹cego;
3) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ mniej
ni¿ 20% powierzchni terenu UH;
4) dopuszczalna wysokoœæ budynku w przypadku jego przebudowy lub nadbudowy nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci
11,5 m - zgodnie z definicja zawart¹ w § 6 ust. 1 pkt 14);
5) w przypadku przebudowy lub nadbudowy budynku istniej¹cego, ustala siê obowi¹zek zastosowania dachu wielospadkowego o symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci
g³ównych zawartym w przedziale 30o - 45o.
§ 17
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UG PUBLICZNYCH - NAUKA, oznaczone na rysunku planu symbolami
1 UN - 2 UN.
2. Jako podstawowe przeznaczenie terenu przyjêto zabudowê
budynkami u¿ytecznoœci publicznej nauki i szkolnictwa wy¿szego.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) budynki gospodarcze oraz budynki przeznaczone na potrzeby handlu detalicznego i gastronomii - zwi¹zane z przeznaczeniem podstawowym;
2) wewnêtrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe i chodniki niezbêdne do obs³ugi przeznaczenia podstawowego;
3) zieleñ ozdobna, zieleñ o charakterze izolacji optycznej i akustycznej;
4) elementy ma³ej architektury;
5) lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, je¿eli nie wystêpuj¹ techniczne mo¿liwoœci przeprowadzenia ich w innym terenie.
4. W granicach terenu UN w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji nowej zabudowy oraz
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniej¹cych budynków pod warunkiem spe³nienia wymagañ zawartych
w pkt 2) i 3) oraz nieprzekraczalnej wysokoœci 13,0 m dla
nowo projektowanych budynków, z zachowaniem wymagañ okreœlonych w przepisach odrêbnych;
2) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20 % terenu UN;
3) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ mniej
ni¿ 70 % powierzchni terenu UN;
4) powierzchnia przeznaczenia dopuszczalnego, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1) nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 15 %
powierzchni przeznaczenia podstawowego.
§ 18
1. Wyznacza siê TERENY ZABUDOWY US£UG PUBLICZNYCH - ADMINISTRACJA, KULTURA, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 UP.
2. Jako podstawowe przeznaczenie terenu przyjêto zabudowê
budynkiem u¿ytecznoœci publicznej na potrzeby kultury i administracji.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) us³ugi z zajêciem nie wiêcej ni¿ 40% powierzchni wewnêtrznej budynku;
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2) dojazdy, miejsca parkingowe i chodniki niezbêdne do obs³ugi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,
o którym mowa w pkt 1);
3) zieleñ ozdobna, zieleñ o charakterze izolacji optycznej i akustycznej;
4) elementy ma³ej architektury;
5) lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym, je¿eli nie wystêpuj¹ techniczne mo¿liwoœci przeprowadzenia ich w innym terenie.
4. W granicach terenu 1 UP w zakresie sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto
nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê mo¿liwoœæ rozbudowy, nadbudowy oraz
przebudowy istniej¹cego budynku z zastrze¿eniem § 9
ust. 1 pkt 3, lit. c;
2) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30 % terenu UP;
3) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ mniej
ni¿ 45 % powierzchni terenu UP.
§ 19
1. Wyznacza siê TERENY ZIELENI PARKOWEJ oznaczone na
rysunku planu symbolem 1 ZP.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleñ wysoka
i niska typu parkowego.
3. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) œcie¿ki spacerowe;
2) œcie¿ki rowerowe;
3) obiekty ma³ej architektury;
4) urz¹dzenia terenowe zwi¹zane z funkcjami parkowymi.
4. W granicach terenu 1 ZP w zakresie sposobu jego zagospodarowania obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) ustala siê zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych nie
zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym;
2) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
technicznej o znaczeniu lokalnym, z zachowaniem zasad
zawartych w przepisach odrêbnych;
3) dopuszcza siê mo¿liwoœæ zmiany naturalnego ukszta³towania terenu 1 ZP z odtworzeniem warstwy próchniczej gleby na terenach przeznaczonych do kszta³towania zieleni;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e stanowiæ mniej
ni¿ 70% powierzchni terenu 1 ZP.
§ 20
1. Wyznacza siê TERENY LASÓW I ZADRZEWIEÑ oznaczone
na rysunku planu symbolami 1 ZL - 5 ZL.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zieleñ leœna.
3. W granicach terenów ZL w zakresie sposobu ich zagospodarowania obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê utrzymanie przebiegu sieci infrastruktury
technicznej o znaczeniu lokalnym, z zachowaniem zasad
zawartych w przepisach odrêbnych,
2) w terenie 3 ZL dopuszcza siê wykorzystanie istniej¹cych
œcie¿ek i dróg jako szlaków turystycznych.
§ 21
1. Wyznacza siê TERENY ROLNICZE, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1 R - 5 R.
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2. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolne, ³¹ki i pastwiska.
3. W granicach terenów R w zakresie sposobu ich zagospodarowania obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) ustala siê zakaz zabudowy w terenach R;
2) ustala siê zakaz budowy pe³nych ogrodzeñ oraz ogrodzeñ
o wysokoœci powy¿ej 2,20 m;
3) dopuszcza siê utrzymanie przebiegu sieci infrastruktury
technicznej oraz lokalizacjê nowych, wy³¹cznie podziemnych sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym,
je¿eli nie wystêpuj¹ techniczne mo¿liwoœci przeprowadzenia ich w innym terenie;
4) w terenie 3 R dopuszcza siê wykorzystanie istniej¹cych
œcie¿ek i dróg jako szlaków turystycznych.
§ 22
1. Wyznacza siê TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 WS.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest naturalny ciek
wodny.
3. Dla czêœci brzegowej cieku ustala siê utrzymanie naturalnej
otuliny biologicznej.
§ 23
1. Wyznacza siê TERENY URZ¥DZEÑ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ (PÊTLA AUTOBUSOWA) oznaczone na rysunku
planu symbolem 1 KS.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest pêtla zbiorowej
komunikacji autobusowej.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿liwoœæ lokalizacji:
1) obiektów budowlanych zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym terenu;
2) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym.
4. W granicach terenu 1 KS w zakresie sposobu jego zagospodarowania obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwa³y a ponadto nastêpuj¹ce ustalenia:
1) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20 m2 powierzchni terenu 1 KS;
2) wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 3,0 m.
§ 24
1. Wyznacza siê TERENY DRÓG PUBLICZNYCH, stanowi¹cych podstawowy uk³ad drogowy obszaru, oznaczone na
rysunku planu nastêpuj¹cymi symbolami:
1) KDZ - ulice zbiorcze;
2) KDL - ulice lokalne;
3) KDD - ulice dojazdowe;
4) KDX - wydzielone ci¹gi pieszo-jezdne.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest lokalizacja ulic,
z wyposa¿eniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia
ulicy w obszarze (jezdnie, chodniki, œcie¿ki rowerowe, pasy
i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejœcia piesze i przejazdy
rowerowe, zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (odwodnienie, oœwietlenie, urz¹dzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz s³u¿¹ce ograniczaniu uci¹¿liwoœci komunikacyjnej).
3. Na rysunku planu ustala siê w sposób graficzny szerokoœci
terenów dróg w liniach rozgraniczaj¹cych. Szerokoœci te
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uwzglêdniaj¹ parametry okreœlone w przepisach odrêbnych,
odpowiednio dla:
1) ulic klasy KDZ - zbiorcze;
2) ulic klasy KDL - lokalne;
3) ulic klasy KDD - dojazdowe;
4) wydzielonych ci¹gów pieszo-jezdnych KDX.
4. Parkingi przewidziane dla obs³ugi poszczególnych obiektów
nale¿y lokalizowaæ w granicach dzia³ki lub terenu inwestycji, na której te zamierzenia inwestycyjne s¹ zlokalizowane.
5. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych
i prowadzenia ci¹gów rowerowych w obrêbie terenów przeznaczonych na cele komunikacji:
1) wydzielone œcie¿ki rowerowe i ci¹gi pieszo-rowerowe
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic KDZ i KDL;
2) œcie¿ki rowerowe w ruchu ogólnym po jezdniach ulic dojazdowych KDD i wydzielonych ci¹gów pieszo-jezdnych
KDX;
3) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie
zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami realizowane poza jezdniami;
4) obiekty ma³ej architektury;
5) ekrany akustyczne wzd³u¿ dróg KDL i KDZ.
6. Warunkiem realizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, o których
mowa w ust. 5 jest dostosowanie ich do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego - z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§ 25
1. Wyznacza siê TERENY DRÓG WEWNÊTRZNYCH stanowi¹cych uzupe³nienie podstawowego uk³adu komunikacyjnego, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KDW
- 11 KDW.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów s¹ ulice wewnêtrzne, wrysowane na rysunku planu.
3. Przeznaczenie dopuszczalne terenów stanowi¹ nastêpuj¹ce
urz¹dzenia towarzysz¹ce u¿ytkowaniu podstawowemu:
1) œcie¿ki rowerowe w ruchu ogólnym po jezdniach ulic wewnêtrznych;
2) ci¹gi, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej nie
zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;
3) obiekty ma³ej architektury.
4. Warunkiem realizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, o których
mowa w ust. 3 jest dostosowanie ich do charakteru i wymogów u¿ytkowania podstawowego i bezpieczeñstwa ruchu
oraz uzyskania zgody zarz¹dcy terenu.
5. Jako obowi¹zuj¹c¹, ustala siê minimaln¹ szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych dla dróg wewnêtrznych - 6 m.
§ 26
1. Wyznacza siê TERENY URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ oznaczone na rysunku planu symbolem 1 K.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja przepompowni œcieków.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 27
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolne i nieleœne nastêpuje na podstawie przepisów odrêbnych dotycz¹cych ich ochrony.
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§ 28

§ 30

Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoœæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu jednorazowej op³aty zwi¹zanej ze wzrostem
wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku z uchwaleniem planu:
1) dla terenów MN 1, MN 2, MN 3 i MW: 30 %;
2) dla pozosta³ych terenów: 0%.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§ 29
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Krakowa.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXXXIV/1100/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "CHE£M - ZAKAMYCZE II"
PROJEKT RYSUNKU PLANU
SKALA 1:2000*
UK£AD SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

