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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LXXXIV/1100/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "CHE£M - ZAKAMYCZE II"
ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
GAZOWNICTWO, ELEKTROENERGETYKA, TELEKOMUNIKACJA
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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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXXXIV/1100/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"CHE£M - ZAKAMYCZE II"
Ilekroæ w niniejszym Za³¹czniku jest mowa o:
- "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Che³m - Zakamycze II",
- "ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.),
- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Niniejszy Za³¹cznik obejmuje Czêœæ I i Czêœæ II Rozstrzygniêcia uwag dotycz¹cych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Che³m - Zakamycze II".
Czêœæ I stanowi wykaz uwag nieuwzglêdnionych lub czêœciowo nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa w trybie rozpatrywania uwag do projektu planu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du, z³o¿onych w terminie od 29 marca do
11 maja 2007 r.
Przy tym, w odniesieniu do Za³¹cznika Nr 4, przedstawionego
Radzie Miasta Krakowa wraz z projektem uchwa³y zatwierdzaj¹cej plan (druk nr 569) Zarz¹dzeniem Nr 394/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2008 r., zosta³y wprowadzone odpowiednie zmiany rozstrzygniêæ Rady Miasta Krakowa wynikaj¹ce z poprawek (zmian) przyjêtych przez Radê
Miasta Krakowa.
Projekt planu zosta³ skierowany do Rady Miasta Krakowa celem uchwalenia. Rada wprowadzi³a poprawki do tego projektu.
Oznacza to, ¿e stwierdzi³a koniecznoœæ dokonania zmian
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu, a zatem
zgodnie z art. 19 ustawy zosta³y ponowione czynnoœci, o których mowa w art. 17 ustawy - "w zakresie niezbêdnym do
dokonania zmian", lecz wy³¹cznie w odniesieniu do czêœci projektu planu objêtej zmianami.
Czêœæ II stanowi wykaz uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa w trybie rozpatrywania uwag do czêœci
projektu planu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du - w zakresie
objêtym zmian¹ przyjêt¹ przez Radê Miasta Krakowa.
CZÊŒÆ I
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Che³m - Zakamycze II" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 29 marca 2007 r. do 27 kwietnia 2007 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 11 maja 2007 r., wp³ynê³y
64 uwagi.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1210/2007
z dnia 1 czerwca 2007 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu.
Niniejsze Rozstrzygniêcie (w Czêœci I), zgodnie z przepisami
art. 17 pkt 14 ustawy, zawiera listê nieuwzglêdnionych i nie-
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uwzglêdnionych czêœciowo uwag - przez Prezydenta Miasta
Krakowa, przekazan¹ Radzie Miasta Krakowa w za³¹czniku Nr 4
do projektu uchwa³y zatwierdzaj¹cej plan.
W zakresie uwag uwzglêdnionych lub uwzglêdnionych czêœciowo zosta³y wprowadzone odpowiednie zmiany w projekcie planu.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i czêœciowo nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada
Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób
ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki nr 114/4 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
14 MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków
[...]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1) uwzglêdnienia w nowym planie mo¿liwoœci wydzielenia i zabudowy domem jednorodzinnym dzia³ki o powierzchni
405 m2, która powstanie z podzia³u dzia³ki numer 114/4 obrêb 8, przy ulicy Che³mskiej 33 w Krakowie;
2) dopuszczenia lokalizacji gara¿u poza wrysowan¹ lini¹ zabudowy, w zbli¿eniu do ulicy Che³mskiej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad. 1)
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ kszta³towania w obszarze objêtym planem ³adu przestrzennego, który
wyra¿ony zosta³ przez zastosowanie odpowiednich parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy, w tym okreœlenie
minimalnych powierzchni dla nowo wydzielanych dzia³ek.
Ad 2)
Uwaga nieuwzglêdniona, poniewa¿ wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg publicznych dla lokalizacji obiektów kubaturowych jest istotnym elementem kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki nr 51/3 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki nr 50/1 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.

[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ powiêkszenia terenów przeznaczonych pod zabudowê przez przesuniêcia linii rozgraniczaj¹cej
o przynajmniej 25 do 30 m.

4. Uwaga Nr 5
dotyczy dzia³ek nr 305, 4/10, 5/7, 6/7, 7/4, 8, 9/4, 70/5, 70/6, 60/1,
60/2, 68/1, 67/1, 66/4, 66/6 obr.8, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
1) przeznaczenia dzia³ki drogowej nr 305 (ul. Przysz³oœci) pod
ci¹g spacerowo-pieszy;
2) przeznaczenia dzia³ek nr nr 4/10, 5/7, 6/7, 7/4, 8, 9/4, 70/5 70/6,
60/1, 60/2, 68/1, 67/1, 66/4, 66/6 (po³o¿onych przy ul. Przysz³oœci) na cele budowlane jak w terenach MN1 - zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stoj¹cym uk³adzie
budynków.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.

Prezydent Miasta Krakowa:
- czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie pkt 1)
- nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie pkt 2)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2) oraz
czêœciowo nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1).
Wyjaœnienie:
Ad 1)
W projekcie planu dopuszcza siê lokalizacjê pieszego ci¹gu
spacerowego po œladzie istniej¹cej drogi gruntowej (ul. Przysz³oœci), natomiast nie zachodzi koniecznoœæ wydzielenia go
w postaci odrêbnego terenu w projekcie rysunku planu, poniewa¿ obs³uga komunikacyjna terenu 3R mo¿liwa jest w oparciu o zapisy zawarte w projekcie ustaleñ planu.
Ad 2)
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie stanowi¹cym zwarty kompleks gruntów
nie zainwestowanych, bez dostêpu do dróg publicznych.
5. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ek nr 58/2, 50/3 obr. 8 które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
6. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ki nr 43/1 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach:
16 MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków
3R - Tereny rolnicze

7. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ki nr 43/1 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach:
16 MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ powiêkszenia terenów przeznaczonych pod zabudowê przez przesuniêcie linii rozgraniczaj¹cej
pomiêdzy terenem 16MN1 i 3R na dzia³ce 43/1.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.

8. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki nr 9/3 obr.8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
1) doprowadzenia do spójnoœci planu zagospodarowania z prawomocn¹ decyzj¹ nr 123 /07, znak sprawy: AU-01-3 APR.73531615/06 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowê, z dnia 22 stycznia 2007 r.
2) wyznaczenia linii rozgraniczaj¹cych ulicê Wy¿gi - z uwagi na
zabudowê istniej¹c¹ oraz planowan¹, do której dojazd zapewnia ul. Wy¿gi po³o¿ona na dzia³ce drogowej o numerze
293, le¿¹ca na skraju planu zagospodarowania, Wnioskodawca wnosi o wyznaczenie w³aœciwych linii rozgraniczaj¹cych dla tej¿e ulicy;
3) rozszerzenia obszaru w granicach planu zagospodarowania.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie okreœlonym w pkt 2) i pkt 3).
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 2)
Ul. Wy¿gi znajduje siê poza granicami obszaru objêtego projektem planu - wobec powy¿szego nie jest mo¿liwe ustalenie
dla niej linii rozgraniczaj¹cych.
Ad 3)
Granice obszaru objêtego projektem planu zosta³y ustalone
uchwa³¹ Nr LXIII/578/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 paŸdziernika 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Che³m-Zakamycze II" oraz odst¹pienia od sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "Che³m-Zakamycze". Zasiêg granic obszaru planu,
okreœlony w uchwale nie mo¿e ulec zmianie w trakcie sporz¹dzania planu.
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9. Uwaga Nr 12
dotyczy dzia³ek nr 91, 64/16, 62/6, 61/7, 61/9, 65/2, 60/16, 59/6,
58/6, 56/6, 54/48, 54/49, 52, 51/13 obr. 7 (dzia³ka 51/13 zosta³a
podzielona na dzia³ki nr 51/48 i 51/49), które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
1R - Tereny rolnicze
1ZL - Tereny lasów i zadrzewieñ
1UN - Tereny zabudowy us³ug publicznych - nauka
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
1) wniosku o to by tereny nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ek nr 91, 64/16, 62/6, 61/7, 61/9, 65/2, 60/16, 59/6, czêœciowo
58/6 i 56/6 oraz 54/49 oraz 54/48 oznaczone na rysunku projektu planu miejscowego jako 1 R, stanowi¹ce zgodnie z treœci¹ § 21 tereny rolnicze, oraz tereny nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ki nr 54/49 oznaczone na rysunku projektu
planu miejscowego jako 1 ZL, stanowi¹ce zgodnie z treœci¹
§ 20 tereny lasów i zadrzewieñ zosta³y przekszta³cone w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o warunkach
okreœlonych § 12 i § 13 projektu planu;
2) wniosku o to, by tereny nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z czêœci dzia³ek nr 51/13, 52, oznaczone na rysunku projektu planu miejscowego jako UN, stanowi¹ce zgodnie z treœci¹ § 17
Tereny zabudowy us³ug publicznych - nauka, zosta³y przekszta³cone w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o warunkach okreœlonych §12 i §13 projektu planu.

Wyjaœnienie:
Ad 1)
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium (art. 20 ust. 1 ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium - po³o¿ona jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie 3R, z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹
dotychczasowego u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa
dzia³ka po³o¿ona jest w terenie stanowi¹cym zwarty kompleks gruntów nie zainwestowanych, bez dostêpu do dróg
publicznych.
Ad 2)
Obs³uga komunikacyjna terenu 3R mo¿liwa jest w oparciu
o drogê gruntow¹ na dzia³ce nr 305 i nie wymaga urz¹dzania
drogi publicznej w klasie drogi dojazdowej.

Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.

Wyjaœnienie:
Ad 1)
Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie dzia³ek 91, 64/16, 65/2,
60/16, 59/6, 54/48, 54/49, 58/6, 56/6 oraz w czêœci dzia³ek 62/6
i 61/9, ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci ustaleñ projektu planu ze studium (art. 20 ust 1 ustawy). Dzia³ki te
- wg studium - po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do
zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê
w terenach: 1R z przeznaczeniem pod tereny rolnicze, 1ZL
z przeznaczeniem pod tereny lasów i zadrzewieñ.
Ad 2)
Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie dzia³ki nr 51/49 (powsta³ej w wyniku podzia³u dz. nr. 51/13). Uzyskane informacje wykazuj¹, ¿e Akademia Rolnicza zainteresowana jest utrzymaniem i u¿ytkowaniem tego terenu, jako us³ug nauki. Bior¹c
pod uwagê racjonalnoœæ kompleksowego zagospodarowania
otaczaj¹cych terenów - zostanie przeanalizowana mo¿liwoœæ
uzupe³nienia zapisów dla terenów UN tak, aby w³¹czyæ je do
terenów s¹siednich.

12. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³kek nr 62/3, 62/4, 62/5, 62/6 obr. 7, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê
w terenach:
1R - Tereny rolnicze
2 MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
1) w³¹czenia do terenów budowlanych 2MN1 dzia³ki 62/6 (dotychczas 1R);
2) dopuszczenia na terenach 2MN1 zabudowy jednorodzinnej
bliŸniaczej
3) powiêkszenia procentowego udzia³u powierzchni zabudowy do 35% - przy zachowaniu dotychczasowego wymogu
co do minimalnej wielkoœci dzia³ki;
4) zmiany zapisu o minimalnej wielkoœci powierzchni biologicznie czynnej na brzmienie " ... nie mniej ni¿ 60% powierzchni
dzia³ki .. "
5) zwiêkszenie dopuszczalnej wysokoœci nowoprojektowanych
budynków do wysokoœci 11m.

10. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki nr 10/1 obr.8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
1) zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 10/1 z rolnej na budowlan¹;
2) wytyczenia ul. Przysz³oœci po œladzie drogi gruntowej na
dzia³ce nr 305 do po³¹czenia z ul. Che³msk¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

11. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ki nr 49 obr.8, która w projekcie planu wy³o¿onym
do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 49 obr. 8 z rolnej na budowlan¹.

Prezydent Miasta Krakowa:
- nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w zakresie okreœlonym
w pkt 3) i pkt 4),
- czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie pkt 1) - w odniesieniu do po³udniowej czêœci dzia³ki 62/6.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 3) i pkt 4)
oraz czêœciowo nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1).
Wyjaœnienie:
Uwaga nie uwzglêdniona w zakresie okreœlonym w pkt 3) i 4)
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci ustaleñ pro-
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jektu planu ze studium (art. 20 ust 1 ustawy) - studium okreœla
wielkoœæ powierzchni biologicznie czynnej - co najmniej 70 %
pow. dzia³ki, a co za tym idzie, dla w³aœciwego kszta³towania
zagospodarowania dzia³ek dopuszczono 25 % powierzchni zabudowy w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na etapie rozpatrywania uwag przez Prezydenta Miasta Krakowa uznano mo¿liwoœæ uwzglêdnienia pkt 1) uwagi. W trakcie
wprowadzania zmian w projekcie planu - wynikaj¹cych z rozpatrzenia uwag - po przeprowadzeniu analizy uwzglêdniaj¹cej
uwarunkowania, w tym otoczenie dzia³ki nr 62/6 stanowi¹ce
zwarty kompleks gruntów niezainwestowanych, uznano, ¿e
w³¹czenie do terenów budowlanych 2 MN1 mo¿e nast¹piæ
w odniesieniu do pó³nocnej czêœci dzia³ki.Tak wiêc w projekcie
planu kierowanym do uchwalenia tak¿e w zakresie pkt 1) uwagi - zosta³a czêœciowo nieuwzglêdniona.
13. Uwaga Nr 16
dotyczy obszaru objêtego projektem planu
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
wykonywania nowej sieci wy³¹cznie jako kablowej doziemnej
oraz kablowania istniej¹cych linii œredniego i niskiego napiêcia
w ramach prowadzonej przebudowy.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W obszarze objêtym planem nie przewiduje siê nowych sieci
uzbrojenia elektroenergetycznego z wyj¹tkiem terenów zabudowy mieszkaniowej. Jako zasadê w zabudowie jednorodzinnej realizowanej w obszarze miasta Krakowa przyjmuje siê
realizowanie tego uzbrojenia wy³¹cznie w postaci kabli doziemnych.
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Wyjaœnienie:
Ad 1)
Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie dzia³ek 91, 64/16, 65/2,
60/16, 59/6, 58/6, 56/6, 54/48, 54/49, oraz czêœciowo w zakresie
dzia³ek 62/6, 61/9 ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci ustaleñ projektu planu ze studium (art. 20 ust. 1 ustawy).
Dzia³ki te - wg studium - po³o¿one s¹ poza terenami przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu
znajduj¹ siê w terenach 1R z przeznaczeniem pod tereny rolnicze, 1ZL z przeznaczeniem pod tereny lasów i zadrzewieñ.
Ad 2)
Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie dzia³ki dz. 51/49 (powsta³ej w wyniku podzia³u dz. nr 51/13). Uzyskane informacje wykazuj¹, ¿e Akademia Rolnicza zainteresowana jest utrzymaniem i u¿ytkowaniem tego terenu, jako us³ug nauki.
W zakresie dzia³ek nr 52 i 51/48 (powsta³ej w wyniku podzia³u
dz. nr. 51/13) uwaga czêœciowo uwzglêdniona z zastrze¿eniem
zgodnoœci ze studium oraz zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury w ramach realizowanej kompleksowo inwestycji.
15. Uwaga Nr 18
dotyczy dzia³ek nr 51/6, 51/5, 51/4, 51/3 obr. 8, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê
w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ek rolnych na
cele budowlane
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
16. Uwaga Nr 19
dotyczy dzia³ki nr 50/1 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹ przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele
budowlane

14. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ek nr 91, 64/16,62/6, 61/7, 61/9, 65/2, 60/16, 59/6,
czêœciowo: 58/6, 56/6, 54/49, 54/48 obr. 7 oraz; 52, 51/13 obr. 8
(dzia³ka 51/13 zosta³a podzielona na dzia³ki nr 51/48 i 51/49)
które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du
znajdowa³y siê w terenach:
1R - Tereny rolnicze
1ZL - Tereny lasów i zadrzewieñ
1UN - Tereny zabudowy us³ug publicznych - nauka
[...]*
wnios³a uwagi dotycz¹ce:
1) przekszta³cenia terenów nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê
z dzia³ek nr nr 91, 64/16, 62/6, 61/7, 61/9, 65/2, 60/16, 59/6,
czêœciowo 58/6 i 56/6 oraz 54/49 i 54/48, oznaczonych na rysunku projektu planu miejscowego jako 1R - tereny rolnicze,
oraz tereny nieruchomoœci sk³adaj¹cej siê z dzia³ki nr 54/49
oznaczone na rysunku projektu planu miejscowego jako 1ZL,
stanowi¹ce tereny lasów i zadrzewieñ w tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o oznaczeniu MN1, oraz MN2
i warunkach okreœlonych § 12 i § 13 projektu planu;
2) przeznaczenie dzia³ek 51/13 i 52 znajduj¹cych siê w projekcie planu w terenie UN pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

17. Uwaga Nr 21
dotyczy dzia³ki nr 9/2 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹
1) zmiany przeznaczenia dzia³ki 9/2 obr. 8 Kraków-Krowodrza
w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego z rolnej (3R) na budowlan¹ (MN1);
2) wytyczenia ul. Przysz³oœci (w projekcie mpzp oznaczonej
10KDW), zgodnie z planem ulic Miasta Krakowa, od ul. Rzepichy w kierunku wschodnim do ul. Che³mskiej.

Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê w zakresie punktu 1.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
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Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 2.
Wyjaœnienie:
Obs³uga komunikacyjna terenu 3R i 16a MN1 mo¿liwa jest
w oparciu o drogê gruntow¹ na dzia³ce nr 305 i nie wymaga
urz¹dzania drogi publicznej w klasie drogi dojazdowej.
18. Uwaga Nr 22
dotyczy dzia³ki nr 47 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
protestu przeciwko zakwalifikowaniu dzia³ki nr 47 obr. 8 Kraków-Krowodrza jako rolniczej, przekwalifikowanie w/w dzia³ki
na teren MN1 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
19. Uwaga Nr 23
dotyczy dzia³ki nr 64/16 obr. 7, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków (kategoria
MN 1) pó³nocnego pasa dzia³ki 64/16 o szerokoœci co najmniej
55 metrów od granicy lub te¿ pasa o szerokoœci od 60 do 85 metrów (rozszerzaj¹cego siê w kierunku wschodnim w sposób
pozwalaj¹cy uzyskaæ prostok¹tnoœæ terenu przeznaczonego
pod zabudowê.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
20. Uwaga Nr 24
dotyczy dzia³ki nr 51/4 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele budowlane
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
21. Uwaga Nr 25
dotyczy dzia³ki nr 51/5 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ki rolnej na cele budowlane
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
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22. Uwaga Nr 26
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia czêœci dzia³ek o numerach 56/6, 57/15
i 58/6 przy ul. Malowniczej z rolnych na budowlane.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium (art.
20 ust 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium - po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R, z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego
u¿ytkowania.
23. Uwaga Nr 27
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê
w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia czêœci dzia³ek o numerach 56/6, 57/15
i 58/6 przy ul. Malowniczej z rolnych na budowlane.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania.
24. Uwaga Nr 28
dotyczy dzia³ki nr 75 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
5R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
wyznaczenia na dzia³ce 75 obr. 8 obszarów pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium -
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po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 5R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania.
Do czasu realizacji ustaleñ planu utrzymuje siê istniej¹c¹
w przedmiotowym terenie zabudowê z mo¿liwoœci¹ jej remontów i przebudowy bez mo¿liwoœci zmiany parametrów powierzchni zabudowy, kubatury i wysokoœci.
25. Uwaga Nr 29
dotyczy dzia³ek po³o¿onych w terenie 3R obr. 8 (nie podano
numerów dzia³ek), które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
przekwalifikowania terenu po³o¿onego pomiêdzy ul. Che³msk¹
a ul. Wy¿gi z kategorii R na kategoriê MN1 tj. tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywnoœci.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Wyjaœnienie:
Prezydent uwzglêdni³ uwagê czêœciowo przez w³¹czenie dzia³ki 9/3 i czêœci dzia³ki 9/4 obr. 8 do terenu 17 MN. W pozosta³ym
zakresie uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ
zachowania zgodnoœci ustaleñ projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowy teren (w projekcie rysunku planu oznaczony symbolem 3R) - wg studium po³o¿ony
jest poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania, wobec powy¿szego w projekcie planu zosta³ przeznaczony pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego ich u¿ytkowania.
Rada Miasta Krakowa czêœciowo uwzglêdnia nieuwzglêdnion¹ przez Prezydenta Miasta Krakowa czêœæ uwagi - poprzez wyznaczenie terenu 16a MN1 pomiêdzy terenem
16 MN1 i drog¹ gruntow¹ na dzia³ce nr 305 oraz poprzez wyznaczenie terenu 17a MN1 na dzia³ce 10/3 i na czêœci dzia³ek
9/2, 10/1 i 10/2.
W pozosta³ym zakresie uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona
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Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej du¿ych terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ (3MN3, 4MN3, 5MN3). Uk³ad
dróg wewnêtrznych 11KDW zosta³ rozwi¹zany racjonalnie odpowiednio do struktury w³asnoœci i uk³adu dzia³ek. Wyznaczona droga 11KDW daje mo¿liwoœæ skomunikowania wyznaczonych terenów zabudowy. Je¿eli z ustaleñ planu wynika ograniczenie w wykonywaniu prawa w³asnoœci, zainteresowanym
przys³uguj¹ roszczenia okreœlone w art. 36 ustawy (po uchwaleniu planu).
27. Uwaga Nr 32
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê
w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zmiany w projekcie mpzp, przeznaczenia fragmentu dzia³ek
w jednostce ewidencyjnej Krowodrza, obr. 7 przy ulicy Malowniczej o numerach 56/6, 57/15 i 58/6, które zosta³y okreœlone jako rolne na budowlane i tym samym ujednolicenia przeznaczenia tych¿e dzia³ek
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania.
28. Uwaga Nr 33
dotyczy dzia³ki nr 51/3 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
przekwalifikowania dzia³ki rolnej na cele budowlane

Wyjaœnienie:
Uwaga czêœciowo nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta
Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19
ust. 2 ustawy).

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.

26. Uwaga Nr 31
dotyczy dzia³ki nr 19 obr. 19, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
11KDW - Tereny dróg wewnêtrznych
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
braku zgody na przebieg drogi 11 KDW przez dzia³kê nr 19
obr. 19 i wniosku o jej przesuniêcie

29. Uwaga Nr 34
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ek 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr.7
Krowodrza - bêd¹cymi wspó³w³asnoœci¹ mieszkañców ul. Malowniczej - z rolnych na dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
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Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania
30. Uwaga Nr 35
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ek 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7
Krowodrza - bêd¹cymi wspó³w³asnoœci¹ mieszkañców ul. Malowniczej - z rolnych na dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania.
31. Uwaga Nr 36
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ek 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7
Krowodrza - bêd¹cymi wspó³w³asnoœci¹ mieszkañców ul. Malowniczej - z rolnych na dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania.
32. Uwaga Nr 37
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenie:
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1R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ek 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7
Krowodrza - bêd¹cymi wspó³w³asnoœci¹ mieszkañców ul. Malowniczej - z rolnych na dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania.

33. Uwaga Nr 38
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ek 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7
Krowodrza - bêd¹cymi wspó³w³asnoœci¹ mieszkañców ul. Malowniczej - z rolnych na dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania.

34. Uwaga Nr 39
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ek 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7
Krowodrza - bêd¹cymi wspó³w³asnoœci¹ mieszkañców ul. Malowniczej - z rolnych na dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania.
35. Uwaga Nr 40
dotyczy dzia³ki nr 73/3 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
5R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
przekszta³cenia dzia³ki 73/3 obr. 8 na dzia³kê budowlan¹, jako
kontynuacjê zabudowy uzupe³niaj¹cej do dzia³ki nr 76.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium po³o¿ona jest poza terenami przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie 5R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego ich u¿ytkowania.
36. Uwaga Nr 41
dotyczy dzia³ek nr 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ek 56/6, 57/14, 57/15, 58/6 obr. 7
Krowodrza - bêd¹cymi wspó³w³asnoœci¹ mieszkañców ul. Malowniczej - z rolnych na dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 ustawy). Przedmiotowe dzia³ki - wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego u¿ytkowania.
37. Uwaga Nr 44
dotyczy dzia³ek nr 60/12, 60/14, 59/4 obr. 7, które w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
1MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków
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[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹
dopuszczenia wysokoœci zabudowy 11,5 m
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga czêœciowo uwzglêdniona przez dopuszczenie maksymalnej wysokoœci zabudowy - 11,0 m, w zwi¹zku ze stanowiskiem wyra¿onym na etapie uzgadniania projektu planu z Zarz¹dem Jurajskich Parków Krajobrazowych, w którym zawarty zosta³ warunek okreœlaj¹cy maksymaln¹ wysokoœæ zabudowy - 11,0 m.
38. Uwaga Nr 45
dotyczy dzia³ki nr 6/7 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
wprowadzenia mo¿liwoœci realizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o charakterze zabudowy wolnostoj¹cej na dzia³ce nr 6/7 obr. 8 w terenie 3R.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium po³o¿ona jest poza terenami przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego ich u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie stanowi¹cym zwarty kompleks gruntów nie
zainwestowanych, bez dostêpu do dróg publicznych. Teren ten
wymaga kompleksowego rozwi¹zania komunikacji wewnêtrznej i po³¹czenia jej z istniej¹cym uk³adem dróg publicznych.
39. Uwaga Nr 46
dotyczy dzia³ki nr 61/9 obr. 7, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
1R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
1) zmiany przeznaczenia terenów rolniczych oznaczonych
symbolem 1R na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) zmiany parametrów w zakresie wymaganej iloœci miejsc
parkingowych - z 1.5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie
- na l miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz w zakresie
kszta³towania nowej zabudowy wielorodzinnej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1)
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
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(art. 20 ust. 1 ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium po³o¿ona jest poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê w przewa¿aj¹cej po³udniowej czêœci w terenie 1R, z przeznaczeniem
pod tereny rolnicze oraz w pozosta³ej pó³nocnej czêœci w terenie MN1 z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków.
Ad 2)
Uwaga nieuwzglêdniona, poniewa¿ przeznaczenie w projekcie planu terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
nak³ada ustawowy obowi¹zek dba³oœci o ³ad przestrzenny,
który wyra¿ony zosta³ przez zastosowanie odpowiednich parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy, w tym dotycz¹cych wskaŸnika miejsc postojowych i gara¿owych w stosunku do iloœci lokali mieszkalnych i powierzchni us³ug.
40. Uwaga Nr 47
dotyczy dzia³ek nr 51/4-8, 51/10, 51/48, 51/50, 54/3-4, 54/8-9,
54/43-50, 57/1-11, 57/15, 57/14, 58/1-6, 69/1-3, 90/1-45, 90/4852, 95/16, 192/3-5, 195/1-2, 196/2, 196/3 obr. 7 oraz 19/2-7,
19/16-32, 19/34, 19/42-43, 19/45, 296/2-3, 313/6, 428/1-37 obr. 8,
które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du
znajdowa³y siê w terenach:
1MN1, 3MN1, 4MN1, 5MN1, 6MN1, 7MN1, 9MN1, 15MN1,
1MN2,
1MN3, 2MN3,
1MW,
1UN,
1KDZ, 2KDZ,
1KDD, 2KDD,
1KDW,2KDW, 8KDW,
1KDX, 3KDX,
1R,
1WS,
1ZL, 2ZL
1ZP
[...]*
wnios³y uwagê dotycz¹c¹:
przeznaczenia dzia³ek nr 1/22, 1/23, 1/32-33, 1/37, 1/42, 50/826, 51/4-8, 51/10, 51/14-48, 51/50, 54/3-4, 54/8-9, 54/12-50,
55/1-11, 55/16-17, 57/1-11, 57/14-15, 58/1-6, 63/1, 69/1-3,
90/1-45, 90/48-52, 95/4, 95/11, 95/14-16, 192/3-5, 193/2, 195/1-2,
196/2-3, obr. 7 oraz dzia³ek nr nr 19/2-7, 19/16-32, 19/34, 19/42-43,
19/45, 296/2-3, 313/6, 428/1-37, obr. 8
pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹
w szeregowym i bliŸniaczym uk³adzie budynków z dopuszczeniem us³ug i odpowiednim uk³adem komunikacyjnym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi dla czêœci dzia³ek.
Uwaga pozostaje w tym zakresie nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga mo¿e podlegaæ rozpatrzeniu w procedurze planistycznej sporz¹dzanego planu tylko w stosunku do dzia³ek, znajduj¹cych siê w granicach planu.
Uwaga uwzglêdniona w zakresie czêœci dzia³ek, które wg
studium po³o¿one w terenach wskazanych do zabudowy i zainwestowania, z wyj¹tkiem dzia³ek nr 19/6, 19/7, 19/42, 19/43
obr. 8, które w projekcie planu zosta³y przeznaczone na tereny
zieleni parkowej (1ZP) - tereny te powinny stanowiæ zieleñ w s¹siedztwie us³ug i przestrzeni publicznych.
W zakresie dzia³ki 51/48 obr. 7 uwaga czêœciowo uwzglêdniona z zastrze¿eniem zgodnoœci ze studium oraz zapewnienia
obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury w ramach realizowanej kompleksowo inwestycji.
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Dla fragmentów dzia³ek nr 54/43, 54/44, 54/45, 54/46, 54/47
obr. 7, które znajduj¹ siê w granicach planu uwaga uwzglêdniona z zastrze¿eniem. Dla ww fragmentów dzia³ek (czêœæ obszaru objêtego przeprowadzon¹ procedur¹ scaleniow¹ "Pylna") wyodrêbniony zostanie teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, o formie, odpowiednich parametrach i wskaŸnikach odpowiadaj¹cych za³o¿eniom przeprowadzonego scalania i podzia³u nieruchomoœci.
Uwaga nieuwzglêdniona w zakresie czêœci dzia³ek, które
wg studium po³o¿one s¹ poza terenami wskazanymi do zabudowy i zainwestowania - ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy).
W zakresie dzia³ek po³o¿onych poza granicami planu uwaga nie zosta³a rozpatrzona ze wzglêdów formalnych.
41. Uwaga Nr 48
dotyczy dzia³ki nr 19 obr. 19, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach:
4MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
dzia³kach z dominacj¹ zieleni urz¹dzonej
11KDW - Tereny dróg wewnêtrznych
[...]*
wnios³y uwagê dotycz¹c¹:
1) zredukowania uk³adu drogowego do niezbêdnego minimum,
z zachowaniem zasady prowadzenia osi dróg po granicach
geodezyjnych;
2) usuniêcia wskazania dla stacji transformatorowej z dzia³ki
nr 19, wraz z planowanym okablowaniem;
3) skorygowania ustaleñ planu w taki sposób, aby podtrzymane by³y warunki zabudowy okreœlone w prawomocnej decyzji WZiZT.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1)
Uwaga nieuwzglêdniona z uwagi na koniecznoœæ kszta³towania
racjonalnego uk³adu komunikacyjnego maj¹cego zapewniæ dostêp do uk³adu dróg publicznych z dzia³ek znajduj¹cych siê w wyznaczonych w projekcie planu terenach zabudowy mieszkaniowej 3MN3, 4MN3 i 5MN3. Wyznaczona ulica wewnêtrzna
11KDW stanowi mo¿liwoœæ skomunikowania powy¿szych terenów a jej wyznaczenie nie jest obligacj¹ do realizacji.
Ad 2)
Na projekcie rysunku planu okreœlaj¹cym zasady wyposa¿enia obszaru w infrastrukturê techniczn¹ pokazano rejony lokalizacji stacji transformatorowych i orientacyjne usytuowanie
kablowych linii elektroenergetycznych. Inna ni¿ pokazana na
rysunku lokalizacja urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej
jest mo¿liwa bez potrzeby zmiany ustaleñ planu (tekstu i za³¹cznika nr 2 do uchwa³y). Je¿eli z ustaleñ planu wynika ograniczenie w wykonywaniu prawa w³asnoœci, zainteresowanym
przys³uguj¹ roszczenia okreœlone w art. 36 ustawy (po uchwaleniu planu).
Ad 3)
Uwaga nieuwzglêdniona z uwagi na ustawowy obowi¹zek
dba³oœci o ³ad przestrzenny, który w projekcie niniejszego planu, wyra¿ony zosta³ przez zastosowanie odpowiednich parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy, w tym dotycz¹cych wysokoœci zabudowy i kszta³tu dachów, wskaŸnika
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powierzchni biologicznie czynnej i dopuszczalnej powierzchni
zabudowy a tak¿e wskaŸnika miejsc postojowych i gara¿owych
w stosunku do iloœci lokali mieszkalnych i powierzchni us³ug.
42. Uwaga Nr 49
dotyczy dzia³ki nr 24/2 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
11KDW - Tereny dróg wewnêtrznych
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
likwidacji - z uk³adu dróg wewnêtrznych - drogi 11KDW przechodz¹cej przez dzia³kê nr 24/2.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia
obs³ugi komunikacyjnej du¿ych terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ (3MN3, 4MN3, 5MN3). Uk³ad dróg wewnêtrznych 11KDW zosta³ rozwi¹zany racjonalnie - odpowiednio do struktury w³asnoœci i uk³adu dzia³ek. Wyznaczona droga
11KDW daje mo¿liwoœæ skomunikowania wyznaczonych terenów
zabudowy. Je¿eli z ustaleñ planu wynika ograniczenie w wykonywaniu prawa w³asnoœci, zainteresowanym przys³uguj¹ roszczenia okreœlone w art. 36 ustawy (po uchwaleniu planu).
43. Uwaga Nr 50
dotyczy dzia³ki nr 48/2 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 48/2 obr. 8 Che³m z u¿ytku
rolnego na budowlany.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
44. Uwaga Nr 51
dotyczy dzia³ki nr 21/1 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ki 21/1 obr. 8 i dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolnostoj¹cym uk³adzie budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
45. Uwaga Nr 52
dotyczy dzia³ki nr 53, 17/5, 17/6, 11/2, 21/1 obr. 8, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y
siê w terenach:
3R - Tereny rolnicze
3MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
dzia³kach z dominacj¹ zieleni urz¹dzonej
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11KDW - Tereny dróg wewnêtrznych
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
1) zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 53, obr. 8 - na tereny zabudowy mieszkaniowej - jak tereny zabudowy mieszkaniowej
MN1;
2) zmiany przeznaczenia dzia³ek nr 17/5 i 17/6 - jak tereny zabudowy mieszkaniowej MN2;
3) zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 11/2 - na tereny zabudowy
mieszkaniowej jak MN1;
4) zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 21/1 - na tereny zabudowy
mieszkaniowej jak MN1.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 2, pkt 3 i pkt 4.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê w zakresie punktu 4.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 2). i 3).
Wyjaœnienie:
Ad 2)
Przeznaczenie w projekcie planu terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ nak³ada ustawowy obowi¹zek dba³oœci o ³ad przestrzenny, który w projekcie niniejszego planu, dla
przedmiotowego terenu 3MN3 (nie zainwestowanego) wyra¿ony zosta³ przez zastosowanie odpowiednich parametrów
i wskaŸników kszta³towania zabudowy. Miêdzy innymi w terenie 3MN3 wykluczona zosta³a zabudowa szeregowa.
Ad 3)
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust 1 ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium po³o¿ona jest poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie 3R, z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹
dotychczasowego u¿ytkowania
46. Uwaga Nr 53
dotyczy dzia³ki nr 21/1 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ki 21/1 obr. 8 i dopuszczenie na niej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolnostoj¹cym
uk³adzie budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Rada Miasta Krakowa uwzglêdnia uwagê.
47. Uwaga Nr 54
dotyczy dzia³ki nr 11/2 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zmiany przeznaczenia dzia³ki 11/2 obr. 8 i dopuszczenie na niej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolnostoj¹cym
uk³adzie budynków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium po³o¿ona jest poza terenami przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie 3R,
z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z mo¿liwoœci¹ dotychczasowego ich u¿ytkowania. Ponadto przedmiotowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie stanowi¹cym zwarty kompleks gruntów nie
zainwestowanych, bez dostêpu do dróg publicznych. Teren ten
wymaga kompleksowego rozwi¹zania komunikacji wewnêtrznej i po³¹czenia jej z istniej¹cym uk³adem dróg publicznych.
48. Uwaga Nr 55
dotyczy dzia³ek nr 17/5 i 17/6 obr. 19, które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
dzia³kach z dominacj¹ zieleni urz¹dzonej
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
dopuszczenia zabudowy szeregowej na dzia³kach nr 17/5 i 17/
6 obr. 19, po³o¿onych w terenie oznaczonym symbolem 3MN3,
jak w terenie 3MN2
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie w projekcie planu terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ nak³ada ustawowy obowi¹zek dba³oœci o ³ad przestrzenny, który w projekcie niniejszego planu, dla
przedmiotowego terenu 3MN3 (nie zainwestowanego) wyra¿ony zosta³ przez zastosowanie odpowiednich parametrów
i wskaŸników kszta³towania zabudowy. Miêdzy innymi w terenie 3MN3 wykluczona zosta³a zabudowa szeregowa.
49. Uwaga Nr 58
dotyczy dzia³ki nr 100 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
5ZL - Tereny lasów i zadrzewieñ
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
1) przeznaczenia dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ o symbolu 6MN3;
2) usytuowanie planowanego ci¹gu pieszo-jezdnego poza
dzia³k¹ nr 100 obr. 8.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1)
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci opracowywanego projektu planu ze studium
(art. 20 ust. 1 ustawy). Przedmiotowa dzia³ka - wg studium po³o¿ona jest poza granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie 5 ZL, z przeznaczeniem pod tereny lasów i zadrzewieñ.
Ad 2)
Uwaga nieuwzglêdniona z uwagi na koniecznoœæ kszta³towania racjonalnego uk³adu komunikacyjnego maj¹cego zapew-
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niæ dostêp do uk³adu dróg publicznych z dzia³ek znajduj¹cych
siê w wyznaczonych w projekcie planu terenach zabudowy
mieszkaniowej.
50. Uwaga Nr 60
dotyczy dzia³ki nr 9 obr. 19, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach:
3MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
dzia³kach z dominacj¹ zieleni urz¹dzonej
11KDW - Tereny dróg wewnêtrznych
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
zmiany wielkoœci nowo wydzielonej dzia³ki w terenie 3MN3
z 9 arów na 6 arów oraz dopuszczenia zabudowy szeregowej
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona. Przeznaczenie w projekcie planu terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ nak³ada
ustawowy obowi¹zek dba³oœci o ³ad przestrzenny, który w projekcie niniejszego planu, dla przedmiotowego terenu 3MN3
(nie zainwestowanego) wyra¿ony zosta³ przez zastosowanie
odpowiednich parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy. Miêdzy innymi w terenie 3MN3 wykluczona zosta³a zabudowa szeregowa.
51. Uwaga Nr 61
dotyczy dzia³ki nr 30/3 obr. 19, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
5MN3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
dzia³kach z dominacj¹ zieleni urz¹dzonej
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
1) dopuszczenia lokalizowania budynków w zabudowie bliŸniaczej;
2) dopuszczenia minimalnej pow. nowo-wydzielanej dzia³ki nie mniej ni¿ 750 m2;
3) obni¿enia wskaŸnika maksymalnej powierzchni us³ug wbudowanych - do 30% pow. wewnêtrznej;
4) obni¿enia maksymalnej wysokoœci zabudowy do nie wiêcej
ni¿ 9,0 m;
5) obni¿enia wskaŸnik powierzchni biologicznie czynnej do 70 %.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 3), pkt 4) i pkt 5)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 3), pkt 4)
i pkt 5).
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie w projekcie planu terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ nak³ada ustawowy obowi¹zek dba³oœci o ³ad przestrzenny, który w projekcie niniejszego planu, dla
przedmiotowego terenu 5MN3 (nie zainwestowanego) wyra¿ony zosta³ przez zastosowanie odpowiednich parametrów
i wskaŸników kszta³towania zabudowy, w tym dotycz¹cych wysokoœci zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej.
52. Uwaga Nr 62
dotyczy dzia³ek 66/3, 66/2, 66/5, 83/8, 83/7, 83/6, 83/5, 83/4, 84/
1, 85, 86, 87, 88 obr. 7, które w projekcie planu wy³o¿onym do
publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 703

— 28061 —

3MN1, 4MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
1) zmiany przeznaczenia podstawowego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie zabudowy wolnostoj¹cej
i bliŸniaczej";
2) dopuszczenia zabudowy wysokoœci do 11 m, z mo¿liwoœci¹
lokalnego podniesienia wysokoœci kalenic w formie akcentów do 13 m;
3) dopuszczenia stosowania dachów p³askich jako tarasów;
4) powiêkszenia powierzchni zabudowy do 30 % powierzchni
dzia³ki lub terenu inwestycji;
5) obni¿enia wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej do
50 % powierzchni dzia³ki lub terenu inwestycji;
6) obni¿enia wskaŸnika miejsc gara¿owych lub postojowych
przypadaj¹cych na jeden budynek mieszkalny i co najmniej
jednego miejsca postojowego na ka¿de 25 m2 powierzchni
us³ug.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w zakresie pkt 1), pkt 3), pkt 4), pkt 5) i pkt 6).
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1), pkt 3),
pkt 4), pkt 5) i pkt 6).
Wyjaœnienie:
Przeznaczenie w projekcie planu terenów pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ nak³ada ustawowy obowi¹zek
dba³oœci o ³ad przestrzenny, który w projekcie niniejszego
planu, dla przedmiotowych terenów 3MN1 i 4MN1 (nie zainwestowanych) wyra¿ony zosta³ przez zastosowanie odpowiednich parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy, w tym dotycz¹cych wysokoœci zabudowy i kszta³tu dachów, wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej i dopuszczalnej powierzchni zabudowy a tak¿e wskaŸnika miejsc postojowych i gara¿owych w stosunku do iloœci lokali mieszkalnych i powierzchni us³ug.

53. Uwaga Nr 63
dotyczy dzia³ki nr 20 obr. 8, która w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenach:
11KDW - Tereny dróg wewnêtrznych
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
likwidacji siêgaczy dojazdowych po wschodniej i zachodnie stronie dzia³ki nr 20 z drogi oznaczonej symbolem 11KDW.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej du¿ych terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ (3MN3, 4MN3, 5MN3). Uk³ad
dróg wewnêtrznych 11KDW zosta³ rozwi¹zany racjonalnie odpowiednio do struktury w³asnoœci i uk³adu dzia³ek. Wyznaczona droga 11KDW daje mo¿liwoœæ skomunikowania wyznaczonych terenów zabudowy. Je¿eli z ustaleñ planu wynika ograniczenie w wykonywaniu prawa w³asnoœci, zainteresowanym
przys³uguj¹ roszczenia okreœlone w art. 36 ustawy (po uchwaleniu planu).
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54. Uwaga Nr 64
dotyczy terenów: 17MN1, 2MW, 3MN2, 2MN2 w obszarze objêtym planem
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
1) w³¹czenia do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolnostoj¹cym uk³adzie budynków oznaczonych
symbolem 17MN1 obszarów s¹siaduj¹cych z dzia³kami, na
które zosta³o wydane prawomocne pozwolenie na budowê,
co jest zgodne z wnioskami w³aœcicieli dzia³ek przy ul. Przysz³oœci i ul. Wy¿gi;
2) skorygowania projektowanego uk³adu komunikacyjnego
w dostosowaniu do istniej¹cych w terenie tradycyjnych ci¹gów komunikacyjnych;
3) uwzglêdnienia istniej¹cego dojazdu do zabudowy wielorodzinnej w terenie 2MW i do zabudowy jednorodzinnej w terenie 3MN2;
4) wyznaczenia dla dróg publicznych i wewnêtrznych szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymaganiami w celu stworzenia mo¿liwoœci ich modernizacji;
5) przeanalizowania przez projektanta zagadnieñ komunikacyjnych;
6) braku w projekcie planu korytarzy ekologicznych dla naturalnego po³¹czenia terenów leœnych;
7) zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 2MN2 na tereny zabudowy us³ugowo-handlowej.
odnoœnie do pkt 1:
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie pkt 1
Wyjaœnienie:
Prezydent uwzglêdni³ czêœciowo uwagê w zakresie pkt 1, przez
w³¹czenie dzia³ki 9/3 i czêœci dzia³ki 9/4 obr. 8 do terenu 17 MN1.
W pozosta³ym zakresie uwaga nie mog³a byæ uwzglêdniona
ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania zgodnoœci projektu planu ze Studium (art. 20 ust 1 ustawy). Czêœæ terenu pomiêdzy
ul. Wy¿gi i ul. Przysz³oœci - wg Studium - po³o¿ona jest poza
granic¹ terenów przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania. W projekcie planu znajduje siê w terenie 3R, z przeznaczeniem pod tereny rolnicze z utrzymaniem dotychczasowego
u¿ytkowania.
Rada Miasta Krakowa czêœciowo uwzglêdnia nieuwzglêdnion¹ przez Prezydenta Miasta Krakowa czêœæ uwagi w zakresie punktu 1.
W pozosta³ym zakresie punktu 1 uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uchwalenie planu nie spowoduje niemo¿noœci realizacji inwestycji zgodnie z prawomocn¹ decyzj¹ o pozwoleniu na budowê.
odnoœnie do pkt 2, 3, 5, 6, 7
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie pkt 2), pkt 3), pkt 5) pkt 6), pkt 7)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 2), pkt
3), pkt 5) pkt 6) i pkt 7).
Wyjaœnienie:
Ad 2)
Uwaga nieuwzglêdniona. Uk³ad komunikacyjny oparty zosta³
na kanwie istniej¹cych ulic, z niezbêdnym rozwiniêciem w te-
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renach do chwili obecnej nie zainwestowanych a przeznaczonych w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ (3MN3,
4MN3, 5MN3). Zatem dokonywanie korekty planowanego uk³adu komunikacyjnego jest bezzasadne.
Ad 3)
Uwaga nieuwzglêdniona ze wzglêdu na istniej¹cy sposób
skomunikowania terenów 2MW i 3MN2 w oparciu o istniej¹ce (nie wyznaczone na projekcie rysunku planu) dojazdy
wewnêtrzne.
Ad 5)
Uwaga nieuwzglêdniona - w wyniku ponownie przeprowadzonej analizy zinwentaryzowanego uk³adu istniej¹cych dróg;
utrzymano rozwi¹zania komunikacyjne przyjête w uzgodnionym i nastêpnie przed³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu.
Ad 6)
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu braku nie zainwestowanych dzia³ek po³o¿onych przy ul. Che³mskiej i ul. Rzepichy, przez
które mog³aby dokonywaæ siê migracja zwierz¹t wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi pomiêdzy kompleksem leœnym
Lasu Wolskiego a po³o¿onymi w znacznym oddaleniu innymi
terenami lasów.
Ad 7)
Uwaga czêœciowo nieuwzglêdniona. Po przeanalizowaniu istniej¹cego i projektowanego zagospodarowania terenu uznano, ¿e w³aœciwe wyposa¿enie terenu w us³ugi zapewnione jest
ustaleniami projektu planu. Utrzymano dotychczasowy zapis
dla Terenu 2MN2, przeznaczonego w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug, gdzie powierzchnia przeznaczona pod us³ugi mo¿e wynosiæ do 45%
powierzchni wewnêtrznej budynków.

CZÊŒÆ II
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Che³m-Zakamycze II zosta³ w okresie od 19
maja do 18 czerwca 2009r. ponownie wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w czêœci objêtej zmianami wynikaj¹cymi z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do
projektu planu przed³o¿onego do uchwalenia. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych ponownie wyk³adanych czêœci projektu planu, tj. do dnia 2 lipca 2009 r.,
wp³ynê³y 42 uwagi.
Ponadto, w terminie sk³adania uwag wp³ynê³o 15 pism,
które ze wzglêdów formalnych nie mog³y byæ kwalifikowane
jako "uwagi do projektu planu", poniewa¿ nie dotyczy³y zakresu projektu planu w czêœci objêtej zmianami i wyk³adanej
do publicznego wgl¹du. Artyku³ 19 ust. 2 ustawy stanowi, ¿e
"przedmiotem ponowionych czynnoœci mo¿e byæ jedynie czêœæ
projektu planu objêta zmian¹", zatem nie mo¿na by³o rozszerzaæ zakresu ponowienia czynnoœci (w tym ponownego wy³o¿enia do publicznego wgl¹du oraz sk³adania i rozpatrywania uwag), które wykracza³y poza zakres czêœci projektu planu objêtej zmianami. Wykaz pism wniesionych w trakcie ponownego wy³o¿enia do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Che³m - Zakamycze II", które nie stanowi¹ uwagi w rozumieniu przepisów ustawy, gdy¿ nie odnosz¹ siê do czêœci projektu planu, bêd¹cej przedmiotem wy³o¿enia, zosta³ odrêbnie
przekazany do Przewodnicz¹cej Rady Miasta Krakowa, jako
materia³ informacyjny.
Odpowiedzi i wyjaœnienia w tej sprawie zosta³y przekazane Zainteresowanym odrêbnymi pismami.
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Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1652/2009
z dnia 23 lipca 2009 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce ponownie
wyk³adanych czêœci projektu planu. Niniejsze Rozstrzygniêcie
(Czêœæ II), zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy, zawiera
listê nieuwzglêdnionych uwag.
W zakresie uwag uwzglêdnionych zosta³y wprowadzone
odpowiednie zmiany w projekcie planu przekazanego Radzie
Miasta Krakowa do finalnego g³osowania.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:

1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ek po³o¿onych w terenach
2 R, 3 R - Tereny rolnicze
2 ZL - Tereny lasów i zadrzewieñ
15 MN1, 15a MN1, 15b MN1, 16 MN1, 16a MN1, 17 MN1,
17a MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków
[...]*
wnios³y uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
- naruszenia zasady równoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej,
z powodu wybiórczego potraktowania obywateli;
- braku uzasadnienia dla wprowadzonych zmian, zarówno od
strony architektonicznej, jak i ekonomicznej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy).

2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ek 9/4, 4/10, 5/7, 6/7, 7/3, 7/4, 8 obr 7 Krowodrza,
które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du
znajdowa³y siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
rozszerzenia terenu 17 MN1 i przeznaczenia dzia³ek rolnych na
cele budowlane, w kontekœcie zmian dokonanych podczas prac
nad uchwaleniem planu (rozszerzenie o obszar 17a MN1).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2
ustawy)

3. Uwaga Nr 4
dotyczy parametrów zabudowy po³o¿onej w terenie 3 MW,
3 MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
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[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
zwiêkszenia w tekœcie ustaleñ projektu planu maksymalnej
wysokoœci zabudowy wielorodzinnej do 14,5 m w celu zapewnienia zgodnoœci planu ze stanem faktycznym.

Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

7. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ek po³o¿onych w rejonie ul. Przysz³oœci, które
w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
2 R, 3R - Tereny rolnicze
2 ZL - Tereny lasów i zadrzewieñ
15 MN1, 15a MN1, 15b MN1, 16 MN1, 16a MN1, 17 MN1, 17a
MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
[...]*
wniós³ uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
- naruszenia zasady równoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej,
z powodu wybiórczego potraktowania obywateli;
- braku uzasadnienia dla wprowadzonych zmian, zarówno od
strony architektonicznej, jak i ekonomicznej.

Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
4. Uwaga Nr 5
dotyczy parametrów zabudowy po³o¿onej w terenie 3 MW,
3 MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zwiêkszenia w tekœcie ustaleñ projektu planu maksymalnej
wysokoœci zabudowy wielorodzinnej do 14,5 m w celu zapewnienia zgodnoœci planu ze stanem faktycznym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
5. Uwaga Nr 7
dotyczy parametrów zabudowy po³o¿onej w terenie 3 MW,
3 MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
zwiêkszenia w tekœcie ustaleñ projektu planu maksymalnej
wysokoœci zabudowy wielorodzinnej do 14,5 m w celu zapewnienia zgodnoœci planu ze stanem faktycznym.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
8. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ek nr 18/2, 18/3 obr.8 Krowodrza, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê
w terenach:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
naruszenia zasady równoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej, z powodu wybiórczego potraktowania obywateli, poprzez zmiany
wprowadzone przez Radnych Miasta Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)

6. Uwaga Nr 8
dotyczy parametrów zabudowy po³o¿onej w terenie 3 MW,
3 MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
zwiêkszenia w tekœcie ustaleñ projektu planu maksymalnej
wysokoœci zabudowy wielorodzinnej do 14,5 m w celu zapewnienia zgodnoœci planu ze stanem faktycznym.

9. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki nr 20 obr. 8 Krowodrza, która w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3R - Tereny rolnicze
[...]*
wnieœli uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
naruszenia zasady równoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej, z powodu wybiórczego potraktowania obywateli, poprzez zmiany
wprowadzone przez Radnych Miasta Krakowa.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
10. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ek 9/2, 9/3 (dz 9/3 powsta³a po podziale dz. nr 9/1
na dz. 9/3 oraz 9/4), 10/l, 10/2, 10/3 obr. 8 Krowodrza, które
w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
3 R - Tereny rolnicze
17a MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
zmiany ustalonego w projekcie planu przeznaczenia przedmiotowych dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na tereny otwarte (ZO), w tym pod rolnicz¹ przestrzeñ
produkcyjn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
11. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ek 9/2, 9/3 (dz 9/3 powsta³a po podziale dz. nr 9/1
na dz. 9/3 oraz 9/4), 10/l, 10/2, 10/3 obr. 8 Krowodrza, które
w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
3 R - Tereny rolnicze
17a MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zmiany ustalonego w projekcie planu przeznaczenia przedmiotowych dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na
tereny otwarte (ZO), w tym pod rolnicz¹ przestrzeñ produkcyjn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
12. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ek 9/2, 9/3 (dz 9/3 powsta³a po podziale dz. nr 9/1
na dz. 9/3 oraz 9/4), 10/l, 10/2, 10/3 obr. 8 Krowodrza, które w
projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
3 R - Tereny rolnicze
17a MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[...]*
wniós³ uwagê dotycz¹c¹:
zmiany ustalonego w projekcie planu przeznaczenia przedmiotowych dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na tereny otwarte (ZO), w tym pod rolnicz¹ przestrzeñ
produkcyjn¹.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
13. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ek 9/2, 9/3 (dz 9/3 powsta³a po podziale dz. nr 9/1
na dz. 9/3 oraz 9/4), 10/l, 10/2, 10/3 obr. 8 Krowodrza, które
w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
3 R - Tereny rolnicze
17a MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
zmiany ustalonego w projekcie planu przeznaczenia przedmiotowych dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na tereny otwarte (ZO), w tym pod rolnicz¹ przestrzeñ
produkcyjn¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
14. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ek nr 16 obr. 8 Krowodrza, które w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3 R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
- naruszenia zasady równoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej,
z powodu wybiórczego potraktowania obywateli, poprzez
zmiany wprowadzone przez Radnych Miasta Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
15. Uwaga Nr 19
dotyczy dzia³ki nr 7/4 obr. 8 Krowodrza, która w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3 R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
- naruszenia zasady równoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej,
z powodu wybiórczego potraktowania obywateli, poprzez
zmiany wprowadzone przez Radnych Miasta Krakowa.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
16. Uwaga Nr 21
dotyczy dzia³ki nr 52 obr. 7 Krowodrza, która w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
4 MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w szeregowym uk³adzie budynków
[...]*
wnios³a uwagê dotycz¹c¹:
przesuniêcia nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie 4MN2
na odleg³oœæ mniejsz¹ ni¿ 15 m od terenu 2 KDZ,
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
17. Uwaga Nr 22
dotyczy dzia³ki nr 14 obr. 8 Krowodrza, która w projekcie planu
wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³a siê w terenie:
3 R - Tereny rolnicze
[...]*
wnios³a uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
- braku zgody dla wniesionych poprawek;
- naruszenia podstawowych zasad konstytucji wg której wszyscy obywatele s¹ równi.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
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Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
19. Uwaga Nr 27
dotyczy dzia³ek nr 11/1. 11/2 obr. 8 Krowodrza, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê
w terenie:
3 R - Tereny rolnicze
[...]*
wniós³ uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
- naruszenia zasady sprawiedliwoœci i równoœci poszczególnych w³aœcicieli dzia³ek wobec prawa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
20. Uwaga Nr 28
dotyczy dzia³ek nr 9/2, 10/1, 10/2, 10/3 obr. 8, które w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê
w terenach:
3 R - Tereny rolnicze
17a MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[...]*
wnios³a uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
- wyeliminowania sprzecznoœci i doprowadzenie do zgodnoœci
projektu planu ze Studium.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)

18. Uwaga Nr 23
dotyczy dzia³ek nr 15 i 17 obr. 8 Krowodrza, które w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w
terenie:
3 R - Tereny rolnicze
3 ZL - Tereny lasów i zadrzewieñ
[...]*
wnieœli uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
- naruszenia zasady równoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej,
z powodu wybiórczego potraktowania obywateli, poprzez
zmiany wprowadzone przez Radnych Miasta Krakowa.

21. Uwaga Nr 41
dotyczy dzia³ek po³o¿onych w rejonie ul. Pod Stokiem, które w
projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenie:
2 MN1 i 4 MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[...]*
wnieœli uwagê dotycz¹c¹:
- sprzeciwu wobec wprowadzenia zapisu o mo¿liwoœci dopuszczenia zabudowy bliŸniaczej w "terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stoj¹cym uk³adzie budynków" (tzn. w terenach 2 MN1, 4 MN1).

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
22. Uwaga Nr 42
dotyczy dzia³ek 9/2, 9/3 (dz 9/3 powsta³a po podziale dz. nr 9/1
na dz. 9/3 oraz 9/4), 10/l, 10/2, 10/3 obr. 8 Krowodrza, które
w projekcie planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du znajdowa³y siê w terenach:
3 R - Tereny rolnicze
17 MN1, 17a MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[...]*
wniós³ uwagê, która w czêœci dotycz¹cej rozwi¹zañ planistycznych, bêd¹cych przedmiotem ponownego wy³o¿enia, dotyczy:
- wyeliminowania sprzecznoœci i doprowadzenie do zgodnoœci
projektu planu ze Studium.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nieuwzglêdniona z powodu zakresu wprowadzonych
zmian, wynikaj¹cych z przyjêcia przez Radê Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu. (art. 19 ust. 2 ustawy)
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr LXXXIV/1100/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA, DOTYCZ¥CE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"CHE£M - ZAKAMYCZE II"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym charakterystyka rozwi¹zañ i zasady obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej obszaru "Che³m - Zakamycze II", zosta³y okreœlone
w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu, w tym
w czêœci graficznej planu, stanowi¹cej integraln¹ czêœæ
uchwa³y. W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy
Miejskiej Kraków zapisano w planie nastêpuj¹ce inwestycje
infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) budowê systemu dróg wewnêtrznych zapewniaj¹cych
bezpoœredni¹ obs³ugê komunikacyjn¹ terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinna w rejonie pomiêdzy ul. Rzepichy a ul. Zakamycze drogi oznaczone na rysunku planu symbolem 11KDW;
2) realizacjê g³ównej œcie¿ki rowerowej prowadz¹cej od
skrzy¿owania ul. Junackiej z al. Kasztanow¹ wzd³u¿
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ul. Zakamycze w kierunku Bielan oraz od skrzy¿owania
ul. Junackiej z al. Kasztanow¹ wzd³u¿ ul. Che³mskiej
i ul. Pod³u¿nej w kierunku Mydlnik;
3) modernizacjê pêtli autobusowej przy ul. Rzepichy w terenie oznaczonym w planie symbolem 1KS;
4) inwestycje komunikacyjne zwi¹zane z modernizacj¹ istniej¹cego uk³adu dróg, obejmuj¹ce równie¿ urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, œcie¿ki rowerowe, zieleñ, oœwietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem, oraz - ewentualnie - urz¹dzenia i obiekty zabezpieczaj¹ce przed oddzia³ywaniem na tereny
s¹siednie.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê, obejmuj¹ca:
a) realizacjê planowanej hydroforni dla ul. Wy¿gi, o rzêdnej linii ciœnieñ 315,00 m n.p.m.,
b) realizacjê planowanej hydroforni przy ul. Orlej, o rzêdnej linii ciœnieñ 325 m n.p.m. (rejon ul. Zakamycze
i ul. Za Sk³onem;
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) wydatki z bud¿etu miasta;
2) 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);
3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne 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.
Zak³ada siê 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.:
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,
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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 dofinansowania lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi
w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego Rozstrzygniêcia.
Nazwy ulic, osiedli, jednostek organizacyjnych i instytucji przywo³anych w niniejszym za³¹czniku nale¿y rozumieæ jako obowi¹zuj¹ce na dzieñ podjêcia uchwa³y.
________
* 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.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider
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