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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXXXVII/1131/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 grudnia 2009 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"WITKOWICE" W KRAKOWIE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Witkowice zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w okresie od 5 maja 2009 r. do 2 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do dnia 16 czerwca 2009 r., wp³ynê³o 59 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1489/2009
z dnia 6 lipca 2009 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu.
Symbole u¿yte w uwagach i w rozstrzygniêciu tych uwag
odnosz¹ siê do rysunku projektu planu wy³o¿onego do publicznego wgl¹du.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych i uwzglêdnionych czêœciowo przez Prezydenta Miasta Krakowa Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ek nr 151/2, 152/4 (obrêb 27), która w projekcie
planu znajduje siê w terenie 1ZF przeznaczonym pod teren
zieleni fortecznej - szaniec wraz ze starodrzewem
[...]*
Uwaga dotyczy:
Zmiany przeznaczenia przedmiotowych dzia³ek na dzia³ki budowlane ze wzglêdu na:
1. dzia³ka ta jako jedyna w ci¹gu dzia³ek dochodz¹cych do ul. Do¿ynkowej nie jest planowana jako budowlana,
2. z ul. Do¿ynkowej jest urz¹dzony wjazd na tê dzia³kê,
3. zieleñ forteczna znajduje siê w znacznej odleg³oœci od wnioskowanej dzia³ki, zieleñ ta nie dochodzi do ul. Do¿ynkowej
a dojazd do tej zieleni jest planowany z innej strony,
4. wszystkie s¹siednie dzia³ki maj¹ charakter budowlany.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu
jako teren zieleni fortecznej - szaniec wraz ze starodrzewem ZF,
z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ki po³o¿one s¹ równie¿ w terenie zieleni fortecznej ZF, nie przeznaczonej do zabudowy
mieszkaniowej.
Wprowadzona zosta³a korekta poprzez zmniejszenie powierzchni dzia³ek w³¹czonych do terenu zieleni fortecznej w taki
sposób, ¿e na dojazd do terenu ZF przeznacza siê jedynie 10m
pasa terenu w pó³nocnej czêœci dzia³ek.
2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki nr 80 (obrêb 27), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 1R przeznaczonym pod teren rolniczy.
[...]*
Uwaga dotyczy:
1) pó³nocnej obwodnicy Krakowa - droga ma przebiegaæ nie
tylko przez Witkowice ale m.in. przez Tonie. W 2007 r. przy-
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st¹piono do sporz¹dzania planów Toñ i Witkowic, a nastêpnie wstrzymano plan Toñ. Oba plany powinny byæ skorelowane. Jakie by³y przyczyny wstrzymania planu dlaToñ i kontynuacji dla Witkowic, mimo pisemnych sugestii sk³adaj¹cego uwagê, aby powstrzymaæ siê z tym planem,
2) dróg dojazdowych do dzia³ek wokó³ obwodnicy - sk³adaj¹cy uwagê (w³aœciciel dzia³ki nr 80) zosta³ zapewniony w piœmie do Prezydenta Miasta Krakowa, ¿e w planie bêdzie
zaprojektowany system dróg dojazdowych do dzia³ek wokó³
obwodnicy, która przecina jedyn¹ drogê dojazdow¹ (droga
gminna nr 201) do wielu dzia³ek, w tym do dzia³ki nr 80. Parê
tygodni temu sk³adaj¹cy uwagê zosta³ poinformowany
w Biurze Planowania Przestrzennego, ¿e gmina nie ma obowi¹zku urz¹dzaæ dróg dojazdowych do dzia³ek rolnych. Zgodnie za wy³o¿onym planem sk³adaj¹cy uwagê traci jedyny
dojazd do swojej dzia³ki drog¹ gminn¹ 201 a nie ma zaprojektowanej ¿adnej innej drogi dojazdowej, nie mówi¹c ju¿
o systemie dróg dojazdowych. Z tego wzglêdu plan jest nie
do przyjêcia,
3) dopuszczenia na dzia³ce nr 80 zabudowy us³ugowej lub
komercyjnej - dzia³ka ta po wybudowaniu obwodnicy znajdzie siê w ca³oœci w strefie zagro¿enia i rolnicze wykorzystanie dzia³ki by³oby sprzeczne z prawem (warzywa naszpikowane o³owiem),
4) terminu dyskusji nad planem - dyskusji nad planem ju¿
w 2 dni po wy³o¿eniu, nigdy jeszcze nie by³o w Krakowie,
zwykle dyskusja by³a co najmniej 2 tygodnie od pocz¹tku
wy³o¿enia,
5) uwag w sprawie:
a) argumentu, ¿e teren pod obwodnicê by³ rezerwowany
przez 40 lat - nie jest to ¿aden argument bo w tym czasie
w³adze nie bra³y pod uwagê interesów mieszkañców,
b) braku konsultacji przebiegu trasy obwodnicy z Wójtem
Gminy Zielonki,
6) pisma Marsza³ka Województwa do sk³adaj¹cego uwagê
- w piœmie jest zapowiedŸ konsultacji spo³ecznej z mieszkañcami Witkowic, Toñ, Doliny Pr¹dnika w sprawie przebiegu
pó³nocnej obwodnicy Krakowa - dlatego ustalenie teraz przebiegu obwodnicy przez Witkowice jest decyzj¹ arbitraln¹
urzêdników a bezsensem s¹ prace na Witkowicami po rezygnacji z planu dla Toñ,
7) pytania - co oznaczaj¹ w projekcie planu tereny 1R, 2R, 3R
i 4R - wiadomo, ¿e s¹ to tereny rolne, ale po co s¹ numery.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W zakresie przeznaczenia dzia³ki nr 80:
Dzia³ka nr 80 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni
naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne
oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej
zabudowy kubaturowej. W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem
zabudowy. Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami "Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 80 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹. Rolnicze wykorzystanie terenu nie jest zwi¹zane wy³¹cznie z produkcj¹ ¿ywnoœci, mo¿liwe jest uprawianie
roœlin u¿ytkowych.
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W zakresie terminu dyskusji publicznej:
Zgodnie z przepisami ustawy dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami organizowana jest w czasie
wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du, a ustawodawca nie precyzuje, w którym konkretnie dniu. Termin dyskusji
wynika równie¿ z koniecznoœci zapewnienia warunków do jej
przeprowadzenia (np. mo¿liwy termin rezerwacji sali).
W zakresie numeracji terenów:
Wymóg taki wynika z przepisu §4 pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (D. U. Nr 164, poz. 1587), co u³atwia m. in.
identyfikacjê po³o¿enia danego terenu.
W pozosta³ym zakresie, nie dotycz¹cym bezpoœrednio rozwi¹zañ projektu planu - odpowiedŸ zosta³a przekazana odrêbnym
pismem.
3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki nr 201 (obrêb 29), która w projekcie planu
znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone.
[...]*
Uwaga dotyczy:
1) zmiany przeznaczenia w planie dla przedmiotowej dzia³ki
z rolnej na budowlan¹, gdy¿ wnioskuj¹cy dla tej nieruchomoœci posiada:
a) decyzjê Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie bliŸniaczej z gara¿ami na dzia³ce nr 201
obr. 29 Krowodrza przy ul. Górka Narodowa w Krakowie",
b) decyzjê Prezydenta Miasta Krakowa o zezwoleniu wnioskodawcy na wy³¹czenie z produkcji rolnej gruntu stanowi¹cego u¿ytek rolny - dzia³ki nr 201 obr. 29 Krowodrza
po³o¿onej przy ul. Górka Narodowa pod budowê czterech
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
bliŸniaczej z gara¿ami,
c) decyzjê Prezydenta Miasta Krakowa o udzieleniu pozwolenia na budowê 4 domów mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie bliŸniaczej z gara¿ami na dzia³ce nr 201 obr.
29 Krowodrza.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 201 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami "Studium".
Obszar ten, charakteryzuj¹cy siê spadkami terenu, tworzy
przedpole widokowe kompleksu leœnego o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych.
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W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 201 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
Odnoœnie wydanych decyzji administracyjnych wyjaœnia siê,
¿e zagadnienia te nie dotycz¹ problematyki planu. Ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nak³ada
obowi¹zku zgodnoœci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z wydanymi decyzjami.
4. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ki nr 220 (obrêb 29), która w projekcie planu
znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekszta³cenia dzia³ki z rolnej na budowlan¹
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 220 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
Teren ten tworzy przedpole widokowe kompleksu leœnego
o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych. Charakteryzuje siê du¿ymi spadkami
oraz rejonami zagro¿onymi osuwaniem siê mas ziemnych
(obejmuj¹cymi pó³nocn¹ czêœæ omawianej dzia³ki) zgodnie z dokumentacj¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego Oddzia³
Karpacki w Krakowie.
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 220 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
5. Uwaga Nr 5
dotyczy dzia³ki nr 222 (obrêb 29), która w projekcie planu
znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekszta³cenia dzia³ki z rolnej na budowlan¹
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 222 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci ziele-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30310 —

ni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
Teren ten tworzy przedpole widokowe kompleksu leœnego
o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz
wartoœciach przyrodniczych. Charakteryzuje siê du¿ymi spadkami oraz rejonami zagro¿onymi osuwaniem siê mas ziemnych (obejmuj¹cymi pó³nocn¹ czêœæ omawianej dzia³ki) zgodnie z dokumentacj¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego
Oddzia³ Karpacki w Krakowie.
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 222 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
6. Uwaga Nr 6
dotyczy dzia³ki nr 205/2 (obrêb 29), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren
rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e
u¿ytki zielone.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekszta³cenia dzia³ki z rolnej na budowlan¹
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 205/2 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
Obszar ten, charakteryzuj¹cy siê spadkami terenu, tworzy
przedpole widokowe kompleksu leœnego o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych.
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 205/2 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê mieszkaniow¹.
7. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ek nr 207 i 214 (obrêb 29), która w projekcie
planu znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren
rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki
zielone.
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[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekszta³cenia dzia³ek z terenu rolnego na budowlany
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki nr 207 i 214 po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
Obszar ten, charakteryzuj¹cy siê spadkami terenu, tworzy
przedpole widokowe kompleksu leœnego o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych.
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ki nr 207 i 214 nie mog¹ byæ
przeznaczone pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod
zabudowê mieszkaniow¹.
8. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki nr 215(obrêb 29), która w projekcie planu
znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekszta³cenia dzia³ki z rolnej na budowlan¹
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 215 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
Obszar ten, charakteryzuj¹cy siê spadkami terenu, tworzy
przedpole widokowe kompleksu leœnego o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych.
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 215nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
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9. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ek nr 217 i 218, 435, 200, 201, 202, 205/1, 205/2,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, itd. Wzd³u¿ ulicy Koralowej (obrêb 29), które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren rolniczy, w szczególnoœci
w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone.
[...]*
Uwaga dotyczy:
1. przekszta³cenia dzia³ek nr 217 i 218 stanowi¹cych w³asnoœæ
sk³adaj¹cego uwagê na teren budowlany,
2. przekszta³cenia dzia³ek le¿¹cych pomiêdzy trzema ulicami
- ulic¹ Witkowick¹, ulic¹ Górka Narodowa, dalej ulic¹ Koralow¹ na teren budowlany. Dzia³ki te s¹ z trzech stron otoczone terenami przeznaczonymi na budownictwo niskie jednorodzinne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym
w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ki te po³o¿one s¹ w terenie
otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami "Studium".
Teren ten tworzy przedpole widokowe kompleksu leœnego
o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych. Charakteryzuje siê du¿ymi spadkami
oraz rejonami zagro¿onymi osuwaniem siê mas ziemnych
(obejmuj¹cymi fragmenty z czêœci dzia³ek wymienionych
w uwadze) zgodnie z dokumentacj¹ Pañstwowego Instytutu
Geologicznego Oddzia³ Karpacki w Krakowie.
W zwi¹zku z powy¿szym przedmiotowe dzia³ki nie mog¹ byæ
przeznaczone pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod
zabudowê mieszkaniow¹.
10. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ek nr 152/4 i 151/2 (obrêb 27), która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1ZP przeznaczonym pod publiczn¹
zieleñ urz¹dzon¹
- oznaczonym symbolem 1ZF przeznaczonym pod zieleñ forteczn¹ - szaniec wraz ze starodrzewem
- oznaczonym symbolem 1KD(Z) przeznaczonym pod teren
drogi zbiorczej
[...]*
Uwaga dotyczy:
1. w § 16 pkt 3 proponujemy ograniczyæ powierzchnie placu
publicznego do powierzchni nie wiêkszej ni¿ 0,4 ha oraz liczbê miejsc parkingowych na tym placu maksymalnie do
20 stanowisk,
2. proponujemy obni¿enie kategorii drogi KD(Z) na KD(L) ze
wzglêdu na: - charakter terenów przez które ona przebiega
(parkowy, w za³o¿eniu tak¿e "wiejski") - planowan¹ pó³nocn¹
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obwodnicê Krakowa oraz Trasy: Galicyjsk¹ i Wolbromsk¹,
które w zupe³noœci przejm¹ rolê drogi KD(Z).
3. przeznaczyæ dzia³ki 152/4 i 151/2 na dzia³ki MN (w planie
przewidziane jako ZF) w naturalny sposób odgradzaj¹c obszar 1ZF od ul. Do¿ynkowej
Prezydent Miasta Krakowa:
- czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w zakresie
pkt 3)
- nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w zakresie pkt 1 i 2)
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie pkt 1) i pkt
2) oraz czêœciowo nieuwzglêdniona w zakresie pkt 3).
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Plac publiczny w powi¹zaniu z terenem zieleni i us³ug jest przestrzenn¹ funkcj¹ oczekiwan¹ od dawna przez mieszkañców
Witkowic. W tekœcie projektu planu okreœlono odpowiednio
wielkoœci maksymalne, co nie wyklucza mo¿liwoœci realizacji
powierzchni mniejszych.
Ad 2.
Droga KD(Z) jest istotnym elementem podstawowego uk³adu
komunikacji miasta. Przebieg drogi zosta³ przes¹dzony w innych obowi¹zuj¹cych opracowaniach planistycznych. W zwi¹zku z powy¿szym utrzymuje siê ustalon¹ w projekcie planu klasê drogi 1KD(Z).
Ad 3.
Dojazd i wgl¹d w teren 1ZF musi byæ zapewniony i dlatego
czêœæ dzia³ek nr 152/4 i 151/2 jest wy³¹czona z zabudowy i w³¹czona do terenu przeznaczonego pod zieleñ forteczn¹ zgodnie
ze Studium. Natomiast wprowadzona zosta³a korekta poprzez
zmniejszenie powierzchni dzia³ek w³¹czonych do terenu zieleni fortecznej w taki sposób, ¿e na dojazd do terenu ZF przeznacza siê jedynie 10m pasa terenu w pó³nocnej czêœci dzia³ki.
11. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ek nr 435, 200, 201, 202, 203, 205/1, 205/2, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, itd. Wzd³u¿ ulicy Koralowej (obrêb 29),
która w projekcie planu znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni
naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne
oraz trwa³e u¿ytki zielone.
[...]*
Uwaga dotyczy:
Wniosków w³aœcicieli terenu po³o¿onego w obrêbie Miasta Krakowa objêtego proponowanym przez U.M.K. Wydzia³ Planowania Przestrzennego Planu "Witkowice". Plan zagospodarowania
terenu "Witkowice", obejmuj¹cy miêdzy innymi teren po³o¿ony
miêdzy ulic¹ Górka Narodowa, ulic¹ Koralow¹ a Witkowick¹
zak³ada w czêœci przekszta³cenie dotychczasowych po³o¿onych
na tym terenie dzia³ek rolnych na tereny budowlane z nisk¹
zabudow¹ jednorodzinn¹ - jednak czêœæ tego terenu pozostawia jako tereny rolne. Powy¿szy teren po³o¿ony jest na terenie
Miasta Krakowa pomiêdzy trzema ulicami - ul. Górka Narodowa, dalej ul. Koralowa, a ul. Witkowick¹. Z trzech stron otoczony
jest terenami budowlanymi z zabudow¹ nisk¹ jednorodzinn¹.
Teren jest ³atwy do uzbrojenia: - czêœæ w³aœcicieli posiada warunki zabudowy wydane przez U.M.K. Wydzia³ Architektury
i Urbanistyki, lub przydzia³y pod³¹czy pr¹du i gazu wydane przez
Karpack¹ Spó³kê Gazownictwa Zak³ad Gazowniczy w Krakowie
oraz spó³ki akcyjnej Enion oddzia³ w Krakowie.
Zaopatrywany jest w wodê przez M.P.W i K. Z Hydroforni Wêgrzce na Barciach. W opracowaniu wy¿ej wymienionego przed-
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siêbiorstwa jest plan nowej hydroforni maj¹cej zasilaæ w wodê
wzmiankowany teren.
Istnieje zatwierdzony plan budowy kanalizacji deszczowej i
oprowadzania œcieków wzd³u¿ ulicy Witkowickiej pocz¹wszy
od dzia³ki nr 100/1, obrêb 29, Krowodrza do ulicy Do¿ynkowej.
Dotychczas w³aœciciele dzia³ek rolnych maj¹cych dostêp do
ulic Górka Narodowa i Koralowa, mo¿liwych do uzbrojenia po
otrzymaniu przydzia³u na dostarczanie energii elektrycznej,
przy³¹cza gazu oraz mo¿liwoœci przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej mogli otrzymaæ warunki zabudowy na wnioskowanej
dzia³ce. Uchwalenie planu zagospodarowania utrzymuj¹cego
teren ten jako rolny te mo¿liwoœci przekreœla. Plan zagospodarowania Witkowic w/w terenów zosta³ opracowany na podstawie "Studium" sporz¹dzonego w 2003 roku, równie¿ oprotestowanego w tym czasie przez poszczególnych w³aœcicieli.
Sprawy budz¹ce w¹tpliwoœæ czy dzia³ania i decyzje U.M.K.
Wydzia³u Planowania Przestrzennego oraz Wydzia³u Architektury i Urbanistyki s¹ prawid³owe:
1. Wydanie warunków zabudowy dla dzia³ek nr 201, 202, 203
po³o¿onych na terenie wczeœniej przeznaczonym jako budowlany, z przeznaczeniem na zabudowê nisk¹ jednorodzinn¹
budzi zastrze¿enie, poniewa¿ warunki zosta³y wydane na
wybudowanie bloków.
2. Czêœæ dzia³ek pomiêdzy ul. Górka Narodowa, dalej Koralowa
a ul. Witkowick¹ zosta³a, w zatwierdzonym planie "Ma³e Witkowice", przeznaczona pod zabudowê.Teren ten nie by³ w Studium przeznaczony pod zabudowê. Jest to czêœæ terenu podmok³a przez okres ca³ego roku, stanowi¹ca zlewisko z przestarza³ej oczyszczalni pogotowia opiekuñczego i przyleg³ych bloków mieszkalnych, a w³aœnie ten teren zosta³ w planie "Ma³e
Witkowice" zatwierdzony jako budowlany. Nie uwzglêdnia on
granic istniej¹cych dzia³ek oraz znacznego oddalenia od pod³¹czy do mediów.Tereny po³o¿one wy¿ej stanowi¹ce dalsze czêœci tych samych dzia³ek, suche przylegaj¹ce do ul. Górka Narodowa i ul. Koralowa, nadaj¹ce siê pod zabudowê, ³atwe do
uzbrojenia, zosta³y w planie "Witkowice" potraktowane jako
pozostaj¹ce w u¿ytkowaniu rolniczym.
3. Dlaczego debata nad planem "Witkowic" odby³a siê ju¿ w trzy
dni po ujawnieniu planu - st¹d ma³a frekwencja i ma³o wnosz¹ca dyskusja.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
W zakresie nie dotycz¹cym bezpoœrednio rozwi¹zañ projektu
planu - odpowiedŸ zosta³a przekazana odrêbnym pismem.
Ad 2.
Teren, o którym mowa w punkcie 2 zwany "Ma³e Witkowice"
(obejmuj¹cy czêœciowo dzia³ki nr 435, 200, 205/1, 206/1, 207,
208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217) po³o¿ony jest poza granicami omawianego mpzp obszaru "Witkowice" i objêty jest obowi¹zuj¹cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym tereny przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ zgodnie ze "Studium" miasta Krakowa.
Natomiast teren s¹siedni po³o¿ony po pó³nocnej stronie ul. Koralowej objêty mpzp obszaru "Witkowice", (na którym po³o¿one
s¹ czêœci dzia³ek podanych powy¿ej oraz dzia³ki 201, 202, 203,
204, 218, 219, 220, 221, 222, 223) przeznaczony zosta³ w "Studium" miasta Krakowa jako teren otwarty (ZO) w tym rolnicza
przestrzeñ produkcyjna z wykluczeniem zabudowy, a tak¿e w³¹czony w system zieleni i parków rzecznych. Teren ten tworzy
przedpole widokowe kompleksu leœnego o wysokich walorach
krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodni-
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czych. Teren ten charakteryzuje siê du¿ymi spadkami oraz rejonami zagro¿onymi osuwaniem siê mas ziemnych (obejmuj¹cymi pó³nocne czêœci omawianych dzia³ek) zgodnie z dokumentacj¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego Oddzia³ Karpacki
w Krakowie. W zwi¹zku z powy¿szym teren ten w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Witkowice" zosta³ przeznaczony jako teren rolniczy o symbolu
1R(Z) z wykluczeniem zabudowy.
Ad 3.
Odnoœnie do terminu dyskusji publicznej: zgodnie z przepisami
ustawy dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu
rozwi¹zaniami organizowana jest w czasie wy³o¿enia projektu
planu do publicznego wgl¹du, a ustawodawca nie precyzuje,
w którym konkretnie dniu.Termin dyskusji wynika równie¿ z koniecznoœci zapewnienia warunków do jej przeprowadzenia
(np. mo¿liwy termin rezerwacji sali).
12. Uwaga Nr 12
dotyczy dzia³ki nr 150 (obrêb 27), która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3MN przeznaczonym pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- oznaczonym symbolem 1ZF przeznaczonym pod teren zieleni fortecznej - szaniec wraz ze starodrzewem
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekszta³cenia dzia³ki w ca³oœci na dzia³kê budowlan¹
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wiêksza czêœæ dzia³ki objêtej uwag¹ (czêœæ po³udniowa) po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
Czêœæ pó³nocna tej dzia³ki po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren zieleni fortecznej - szaniec
wraz ze starodrzewem ZF, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej
zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest równie¿ w terenie zieleni fortecznej ZF, nie przeznaczonej do zabudowy
mieszkaniowej.
Wprowadzona zosta³a korekta poprzez zmniejszenie powierzchni dzia³ek w³¹czonych do terenu zieleni fortecznej w taki
sposób, ¿e na dojazd do terenu ZF przeznacza siê jedynie 10m
pasa terenu w pó³nocnej czêœci dzia³ki.
13. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki nr 149 (obrêb 27), która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3MN przeznaczonym pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- oznaczonym symbolem 1ZF przeznaczonym pod zieleñ forteczn¹ - szaniec wraz ze starodrzewem.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekszta³cenia dzia³ki w ca³oœci na dzia³kê budowlan¹
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Wiêksza czêœæ dzia³ki objêtej uwag¹ (czêœæ po³udniowa) po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
Czêœæ pó³nocna tej dzia³ki po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren zieleni fortecznej - szaniec
wraz ze starodrzewem ZF, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej
zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest równie¿ w terenie zieleni fortecznej ZF, nie przeznaczonej do zabudowy
mieszkaniowej.
Wprowadzona zosta³a korekta poprzez zmniejszenie powierzchni dzia³ek w³¹czonych do terenu zieleni fortecznej w taki
sposób, ¿e na dojazd do terenu ZF przeznacza siê jedynie 10m
pasa terenu w pó³nocnej czêœci dzia³ki.
14. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ek nr 135, 136 i 138 (obrêb 27), które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 4R przeznaczonym pod teren
rolniczy
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przeznaczenia dzia³ek pod budownictwo jednorodzinne, poniewa¿:
1. w odleg³oœci ok. 60 m od dzia³ek, tj. na dzia³ce 143 znajduje
siê budynek mieszkalny, co daje mo¿liwoœæ pod³¹czenia
mediów do ww. dzia³ek (w tym celu z³o¿ony zosta³ wniosek o WZiZT),
2. ulica Okulistów, a w szczególnoœci przedmiotowe dzia³ki le¿¹
powy¿ej terenów leœnych, nie granicz¹ z fortyfikacj¹ i towarzysz¹c¹ jej zieleni¹ forteczn¹ i w ¿aden inny sposób nie
ingeruj¹ w kszta³towanie systemu przyrodniczego dla obszaru Witkowic
3. nieracjonalne jest w projekcie planu to, ¿e przy ulicy Witkowickiej, która przebiega przez Lasek Witkowicki i graniczy od
pó³nocy z ulic¹ Okulistów, czyli teren najbardziej atrakcyjny
krajobrazowo i przyrodniczo, znajduj¹ siê ju¿ zabudowania,
a obecny projekt planu przewiduje mo¿liwoœæ budowy domów jednorodzinnych 7MN.
Wiêksza czêœæ obszaru Witkowic jest ju¿ zainwestowana zespo³ami zabudowy jednorodzinnej, w zwi¹zku z czym, konsekwentne i sprawiedliwe by³oby zagospodarowanie równie¿ s¹siaduj¹cych dzia³ek, po³o¿onych na pocz¹tku ulicy Okulistów domkami o niskiej intensywnoœci i doposa¿enie ich
w us³ugi lokalne.
4. przedmiotowy projekt mpzp dla przedmiotowego obszaru,
odnosz¹cy siê do czêœci terenów mieszcz¹cych siê przy ulicy Okulistów, nie jest spójny z polityk¹ rozwoju m. Krakowa.
Nie znajduje bowiem merytorycznego uzasadnienia fakt wykluczenia spod zabudowy jednorodzinnej dzia³ek od numeru 142/1 do numeru 131/2, podczas gdy równolegle, po drugiej stronie ulicy, w odleg³oœci 3 metrów, plan przewiduje
budowê domków jednorodzinnych 7MN. Uzbrojenie opisanych terenów w media jest dosyæ kosztownym przedsiêwziêciem, a wiêc nieuzasadnionym pod wzglêdem ekonomicznym by³oby niewykorzystanie ich równie¿ dla dzia³ek
znajduj¹cych siê pod drugiej stronie ulicy.
5. dzia³ki o nr ewid. 135, 136 i 138, mieszcz¹ce siê w tym fragmencie ulicy Okulistów, nie znajduj¹ siê w bliskim s¹siedztwie terenów wa¿nych strategicznie dla niniejszego obszaru
i dla miasta, a wybudowanie ma³ych domków jednorodzinnych w tym miejscu tylko wzbogaci³oby jego walory urbanistyczne. W mojej opinii kilku urbanistów i architektów
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z Krakowa, "wyciêcie" oko³o 8 w/w. Dzia³ek spod planu zabudowy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, a jest jedynie powtórzeniem ustaleñ poprzedniego studium sprzed
6 lat sporz¹dzonego przy innej polityce budownictwa mieszkaniowego pañstwa i m. Krakowa.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki nr 135, 136 i 138 po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym
w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ki te po³o¿one s¹ w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ki nr 135, 136 i 138 nie mog¹ byæ
przeznaczone pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod
zabudowê mieszkaniow¹.
15. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ek nr 267, 268, 271 (obrêb 27), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod
teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej
stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekszta³cenia dzia³ek z terenu rolnego na budowlany,
poniewa¿ jest on skalisty i nie nadaje siê pod ¿adn¹ uprawê rolnicz¹. Poza tym wszystkie s¹siednie dzia³ki s¹ zabudowane.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki nr 267, 268 i 271 po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym
w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia
œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa dzia³ki te po³o¿one s¹ w terenie otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami "Studium".
Obszar ten, charakteryzuj¹cy siê spadkami terenu, tworzy
przedpole widokowe kompleksu leœnego o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych.
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ki nr 267, 268 i 271 nie mog¹ byæ
przeznaczone pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod
zabudowê mieszkaniow¹.
16. Uwaga Nr 16
dotyczy wyznaczonego w projekcie planu terenu drogi dojazdowej - 5KD(D).
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[...]*
Uwaga dotyczy:
sprzeciwu wobec realizacji drogi 5KD(D) na odcinku pomiêdzy
ul. Do¿ynkow¹ i ul. Suche £¹ki. W naszej opinii realizacja drogi
5KD(D) - ul. Turowiec - spowoduje, w wersji proponowanej,
negatywny wp³yw na œrodowisko i mieszkañców poniewa¿:
- wymaga wyciêcia starych drzew zamykaj¹cych od strony
po³udniowo - wschodniej obecny ci¹g pieszy. Starodrzew jest
elementem starego uk³adu parkowego wokó³ nieistniej¹cego dworu w Witkowicach oraz istniej¹cej do dzisiaj zabytkowej kaplicy. Dodatkowo drzewa rosn¹ce od strony po³udniowo - wschodniej stanowi¹ naturalny ekran akustyczny chroni¹cy osiedla Witkowice Nowe i Witkowice Nowe II od wp³ywu ha³asu komunikacyjnego linii kolejowej Kraków - Warszawa oraz ulicy Opolskiej i al. 29-go Listopada.
- Prowadzona jest zbyt blisko istniej¹cych domów na os. Witkowice Nowe - dz. 101, 102, 105, 106 przez co w zdecydowany
sposób pogorsz¹ siê warunki œrodowiskowe dla ich mieszkañców,
- Spowoduje 'otwarcie' obecnego uk³adu komunikacyjnego
osiedla domów jednorodzinnych na potrzeby zewnêtrznych
u¿ytkowników, niezwi¹zanych z osiedlem, zamieniaj¹c ten
uk³ad w parkingi i drogi tranzytowe. Istnieje równoczeœnie
uzasadnione zagro¿enie, ¿e budowa i eksploatacja dróg i innych obiektów o bli¿ej nieokreœlonym przeznaczeniu mo¿e
spowodowaæ wyst¹pienie uszkodzeñ infrastruktury technicznej i domów, projektowanych i budowanych przy uwzglêdnieniu innych uwarunkowañ eksploatacyjnych.
- Opracowanie pn. 'Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko'
nie uwzglêdnia punktowego wp³ywu planowanej drogi na
otaczaj¹ce œrodowisko, ani w kwestii wyciêcia starodrzewu,
ani w czêœci dotycz¹cej wp³ywu na otaczaj¹ce budynki i ich
mieszkañców
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczona w projekcie planu droga publiczna klasy dojazdowej KD(D) jest niezbêdna dla prawid³owego systemu
lokalnej obs³ugi komunikacyjnej obszaru. Prowadzona jest
po trasie przebiegu istniej¹cej ulicy Turowiec z uwzglêdnieniem odpowiednich parametrów wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
- Wyznaczona droga przebiega po pasie drogowym istniej¹cej
ulicy. Generuje jedynie lokalny ruch dojazdowy do nieruchomoœci. Nie zmieni siê oddzia³ywanie tej drogi na warunki
zamieszkania i stan bezpieczeñstwa, poniewa¿ ulicaTurowiec
istnieje. Szerokoœæ jezdni wyznaczonej drogi wyniesie 5,0 m
(stan istniej¹cy). Odleg³oœæ krawêdzi jezdni od budynku mieszkalnego wyniesie minimum 6,0 m.
- Modernizacja istniej¹cej ulicyTurowiec nie bêdzie mia³a wp³ywu na istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Droga klasy dojazdowej nie bêdzie mia³a nic wspólnego z ruchem tranzytowym i parkingami - stanowiæ bêdzie jedynie
dojazd do nieruchomoœci.
- Przy modernizacji drogi zostanie zachowany istniej¹cy starodrzew, co jest wymagane zapisami projektu planu. Obszar
objêty projektem planu nie ma nic wspólnego z ulicami
Opolsk¹ i 29-ego Listopada.
- Projekt planu w swoich ustaleniach posiada zapisy maj¹ce
na celu zapobieganie czynnikom negatywnie oddzia³ywuj¹cym na zdrowie ludzi i œrodowisko. Przepisy nie dopuszczaj¹ rozwi¹zañ alternatywnych i wariantowych w projek-
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cie planu. Ustalenia planu musz¹ byæ jednoznaczne i ostateczne. Istniej¹ pozytywne opinie s³u¿b sanitarnych.
- W "Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko" nie uwzglêdnia
siê wp³ywu drogi na otoczenie poniewa¿ jest to droga klasy
dojazdowej, której wp³yw na œrodowisko jest znikomy.
17. Uwaga Nr 20
dotyczy dzia³ek nr 114/41 (obrêb 30), która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 14MN przeznaczonym pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- oznaczonym symbolem 7U przeznaczonym pod teren zabudowy us³ugowej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- w³¹czenia dzia³ki do terenu 14MN
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Zmienione zosta³o przeznaczenie terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 7U na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i us³ugow¹.
18. Uwaga Nr 22
dotyczy dzia³ki nr 114/60 (obrêb 30), która w projekcie planu
znajduje siê w terenie 7U przeznaczonym pod teren zabudowy
us³ugowej.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- w³¹czenia dzia³ki do terenu 14MN
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Zmienione zosta³o przeznaczenie terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 7U na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i us³ugow¹. Odnoœnie wydanych decyzji administracyjnych wyjaœnia siê, ¿e zagadnienia
te nie dotycz¹ problematyki planu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nak³ada obowi¹zku zgodnoœci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z wydanymi decyzjami.
19. Uwaga Nr 23
dotyczy dzia³ek nr 25/1, 25/2, 198/1, 198/2 (obrêb 27), które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 2R przeznaczonym
pod teren rolniczy.
[...]*
Uwaga dotyczy:
Zmiany przeznaczenia terenu obejmuj¹cego przedmiotowe
dzia³ki, który w projekcie planu okreœlony zosta³ jako 2R- tereny rolnicze na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i bliŸniaczej.
Uzasadnienie: Ca³kowite ograniczenie mo¿liwoœci zabudowy
w projekcie planu miejscowego, polegaj¹ce na przeznaczeniu
obszaru dzia³ek nr 25/1, 25/2, 198/1, 198/2 obr. 27 Krowodrza
jako tereny rolnicze nie ma ¿adnego uzasadnienia, poza chêci¹
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ograniczenia mo¿liwoœci inwestycyjnych w³aœcicieli. Wskazaæ
tu nale¿y, ¿e w pobli¿u w odleg³oœci ok. 120m na pó³noc od
przedmiotowego terenu znajduje siê zabudowa o charakterze
to¿samym z wnioskowanym - zabudowa jednorodzinna oraz
w odleg³oœci oko³o 200m istniej¹ca zabudowa wielorodzinna.
Tereny s¹siednie, w tak niewielkiej odleg³oœci od dzia³ek nr 25/1,
25/2, 198/1, 198/2 w projekcie planu otrzyma³y kategoriê MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zasadnoœæ
powy¿szych uwag do planu potwierdzaj¹ wyniki analizy architektoniczno - urbanistycznej oraz decyzje WZ wydane przez
Wydzia³ Architektury i Urbanistyki:
- Decyzja nr AU-2/7331/1269/09 z dnia 30.04.2009 r., sprawa
znak: AU-02-5.JKZ.7331-1944/07
- Decyzja nr AU-2/7331/1268/09 z dnia 30.04.2009 r., sprawa
znak: AU-02-5.JKZ.7331-1943/07
- Decyzja nr AU-2/7331/307/09 z dnia 30.01.2009 r., sprawa
znak: AU-02-5.JKZ.7331-1947/07
- Decyzja nr AU-2/7331/306/09 z dnia 30/01.2009 r., sprawa
znak: AU-02-5.JKZ.7331-1946/07
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki nr 25/1, 25/2, 198/1 i 198/2 po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ki te po³o¿one s¹ w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ki nr 25/1, 25/2, 198/1 i 198/2 nie
mog¹ byæ przeznaczone pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym
tak¿e pod zabudowê mieszkaniow¹.
Odnoœnie wydanych decyzji administracyjnych wyjaœnia siê,
¿e zagadnienia te nie dotycz¹ problematyki planu. Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nak³ada obowi¹zku zgodnoœci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wydanymi decyzjami.
20. Uwaga Nr 24
dotyczy dzia³ki nr 139 (obrêb 27), która w projekcie planu
znajduje siê w terenie 4R przeznaczonym pod teren rolniczy.
[...]*
Uwaga dotyczy:
zmiany przeznaczenia dzia³ki na budowlan¹ i w³¹czenia do terenu MN uzasadnienie: W projekcie planu wykluczono spod
budowy jednorodzinnej dzia³ki od nr 142/1 do nr 131/2, które
znajduj¹ siê równolegle - po drugiej stronie ulicy w stosunku
do terenów dla których niniejszy plan przewiduje budowê domków jednorodzinnych 7MN.
Dzia³ka nie znajduje siê w bliskim s¹siedztwie ¿adnych terenów wa¿nych strategicznie dla ca³ego obszaru Witkowice, nie
koliduje z budow¹ pó³nocnej obwodnicy Krakowa, nie graniczy z Laskiem Witkowickim, ani ¿adnym innym obiektem cennym przyrodniczo.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 139 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 139 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
21. Uwaga Nr 25
dotyczy dzia³ek nr 114/66, 114/42 (obrêb 30), które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 7U przeznaczonym pod teren
zabudowy us³ugowej.
[...]*
Uwaga dotyczy:
1. wprowadzenia na obszarze dzia³ki 114/66 w miejsce terenów us³ug (symbol 7U) terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, a w sytuacji braku takiej mo¿liwoœci wprowadzenie w terenach projektowanych us³ug (U) zabudowy
mieszkaniowej jako funkcji dopuszczalnej na wy¿szych kondygnacjach.
Aktualnie zabudowê dzia³ki nr 114/66 stanowi¹ dwa budynki Spó³ki. Faktyczny stan techniczno - u¿ytkowy budynków
oraz s¹siedztwo dzia³ki nr 114/66, które stanowi¹ budynki bloki mieszkalne dwu i trzykondygnacyjne oraz niska zabudowa wielorodzinna, przedstawiona uwaga w zakresie zmiany funkcji dla dzia³ki nr 114/66 ma swoje uzasadnienie,
2. dzia³ka nr 114/42 - aktualny stan prawny tej dzia³ki dotyczy
wspó³w³asnoœci po 1/2 czêœci dzia³ki Ma³opolskiej Hodowli
Roœlin - HBP Sp. z o. o. i osoby fizycznej. Dzia³ka ta pe³ni funkcjê drogi dojazdowej do dzia³ki Spó³ki nr 114/66 oraz do dzia³ki nr 114/67 nale¿¹cej do osoby fizycznej. Jest ona równie¿
obci¹¿ona ograniczonym prawem rzeczowym (s³u¿ebnoœæ
gruntowa) zapewniaj¹cym przejœcie i przejazd ka¿doczesnym
w³aœcicielom i u¿ytkownikom nieruchomoœci s¹siednich. Nadto zosta³a ona obci¹¿ona s³u¿ebnoœci¹ przesy³u w zwi¹zku
z budow¹ sieci wodoci¹gowej. Aktualnie w trakcie za³atwiania jest równie¿ s³u¿ebnoœæ przesy³u dla sieci kanalizacyjnej
istniej¹cej i projektowanej na rzecz wymienionego dysponenta. Wed³ug za³o¿eñ planu przewiduje siê ci¹g pieszo - jezdny
o symbolu 3KDX, który mia³by zapewniæ komunikacjê dla tych
czêœci dzia³ek, które s¹ aktualnie nieruchomoœciami w³adn¹cymi w zwi¹zku z ustanowion¹ s³u¿ebnoœci¹ gruntow¹ przez
dzia³kê 114/42. Gdyby nawet przyj¹æ takie za³o¿enie o dostêpnoœci komunikacyjnej, to i tak dzia³ka nr 114/42 nadal
zapewniaæ bêdzie dostêp do ulicy Do¿ynkowej dzia³kom
nr 114/41, 114/44, 114/60, 114/61, 114/66, 114/67. Wobec takiego stanu rzeczy nie mo¿e ona ci¹gle pe³niæ funkcji drogi
wewnêtrznej i obci¹¿aæ kosztami jej utrzymania w³aœcicieli
(spó³kê i osobê fizyczn¹).Taki status i zainwestowanie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej daj¹ mo¿liwoœæ wyznaczenia w planie funkcji komunikacyjnej dla tej dzia³ki, poprzez
urz¹dzenie ci¹gu pieszo - jezdnego o symbolu KDX.
Prezydent Miasta Krakowa:
- nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi dla dzia³ki nr 114/42,
- czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi dla dzia³ki
nr 114/66.
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Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona dla dzia³ki nr 114/42
oraz czêœciowo nieuwzglêdniona dla dzia³ki nr 114/66.
Wyjaœnienie:
Ad 1 - w zakresie dzia³ki nr 114/66
Wprowadzona zosta³a korekta zmieniaj¹ca przeznaczenie terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 7U na teren
przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
i us³ugow¹.
Ad 2 - w zakresie dzia³ki nr 114/42
Dzia³ka ta pe³ni funkcjê drogi wewnêtrznej. Nie przeznacza
siê tej dzia³ki w projekcie planu pod drogê publiczn¹ i pozostawia siê do dyspozycji w³aœcicieli oraz rozwi¹zañ zagospodarowania terenu.
22. Uwaga Nr 26
dotyczy dzia³ek nr 17/3, 18/3, 19/3, 20/3, 17/7, 18/7, 19/7,
20/7 (obrêb 27), które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 2MN przeznaczonym pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- oznaczonym symbolem 2R przeznaczonym pod teren
rolniczy.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zmiany przeznaczenia dzia³ek na tereny budowlane do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi dla dzia³ek nr 18/3, 19/3, 20/3, 18/7, 19/7, 20/7,
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona dla dzia³ek nr 18/3, 19/3,
20/3, 18/7, 19/7, 20/7.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki nr 17/3 i 17/7 po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Pozosta³e dzia³ki nr 18/3, 19/3, 20/3, 18/7, 19/7, 20/7
objête uwag¹ do planu po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym
w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ki te po³o¿one s¹ w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym przedmiotowe dzia³ki nie mog¹ byæ
przeznaczone pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod
zabudowê mieszkaniow¹.
Odnoœnie wydanych decyzji administracyjnych wyjaœnia siê,
¿e zagadnienia te nie dotycz¹ problematyki planu. Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nak³ada obowi¹zku zgodnoœci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wydanymi decyzjami.
23. Uwaga Nr 27
dotyczy dzia³ek nr 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7 i 70/8 (obrêb 26), które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1U przeznaczonym pod teren zabudowy us³ugowej,
- oznaczonych symbolami 1ZP oraz 2ZP przeznaczonych pod
publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹,
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- oznaczonym symbolem 1ZL przeznaczonym pod teren lasu.
[...]*
Uwaga dotyczy:
propozycji zmian dla poszczególnych obszarów obejmuj¹cych
dzia³ki bêd¹ce w posiadaniu Uniwersytetu Jagielloñskiego,
opracowan¹ w nawi¹zaniu do ustaleñ zawartych w projekcie
planu zagospodarowania przestrzennego Witkowic.
Uwagi do mpzp:
1. dotyczy dz. nr 70/8, 70/4, 70/6 (fragment).
a) zmiany przeznaczenia 1U oraz 1ZP na przeznaczenie MW/
U, tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy us³ugowej,
b) zlikwidowania w projekcie planu zapisu dotycz¹cego lokalizacji placu publicznego i parkingu,
2. dotyczy dz. nr 70/3 - zmiany ustaleñ planu z przeznaczenia
1ZP na przeznaczenie MN, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. dotyczy dz. nr 70/5, 70/6, 70/7 (z wy³¹czeniem czêœci dzia³ek
od strony wschodniej z przeznaczeniem ZP) - zmiany ustaleñ
projektu planu z przeznaczenia 2ZP na przeznaczenie MN/Z,
tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o obni¿onej intensywnoœci, z elementami zieleni urz¹dzonej,
4. dotyczy terenu oznaczonego w planie symbolem 1ZL (fragmenty dzia³ek 70/5, 70/6, 70/7) - zmiany ustaleñ projektu
planu z przeznaczenia ZL na przeznaczenie ZP, tj. tereny publicznej zieleni urz¹dzonej.
Prezydent Miasta Krakowa:
- czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi dla dzia³ki
nr 70/3,
- nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi w pozosta³ym zakresie.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona dla dzia³ki
nr 70/3 oraz nieuwzglêdniona w pozosta³ym zakresie.
Wyjaœnienie:
Teren, o którym mowa w uwadze, tj. dzia³ki nr 70/3, 70/4, 70/5,
70/6, 70/7 i 70/8 przeznaczony jest w projekcie planu pod zabudowê us³ugow¹ i zieleñ publiczn¹ z wyznaczeniem rejonu,
w którym dopuszcza siê realizacjê placu publicznego.
W Studium teren przeznaczony zosta³ jako teren o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych.
W zwi¹zku z uwag¹ dotycz¹c¹ dzia³ki nr 70/4 wyjaœnia siê, ¿e
w ustaleniach Studium dzia³ka po³o¿ona jest w terenie o "przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych" i w³aœnie takie tereny zosta³y w projekcie planu wyznaczone, uzupe³nione terenem
przewidzianym pod zieleñ publiczn¹ oraz rejonem, w którym
dopuszcza siê lokalizacjê placu publicznego.
Uwzglêdnienie dotyczy zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 70/3
(czêœci terenu oznaczonego w projekcie planu -edycja do wy³o¿enia- jako 1ZP) na teren us³ug, jednak z zapewnieniem odpowiednich regulacji, w tym parametrów i wskaŸników zwi¹zanych ze zmienianym przeznaczeniem tego terenu pod zabudowê us³ugow¹, które zostan¹ ustalone w ramach czynnoœci
planistycznych okreœlonych w art. 17 pkt 13 ustawy.
Odnoœnie uwag szczegó³owych:
1) Dzia³ki 70/8, 70/4.
Na dzia³ce 70/8 zlokalizowany jest zespó³ zabudowy szpitala
okulistycznego wraz budynkami techniczno - magazynowymi i w projekcie planu dzia³ka w ca³oœci przeznaczona jest
pod zabudowê us³ugow¹. Dzia³kê 70/4 przeznacza siê w ca³oœci pod zieleñ publiczn¹ z mo¿liwoœci¹ lokalizacji placu publicznego wkomponowanego w zieleñ i parkingu. Plac publiczny w powi¹zaniu z terenem zieleni i us³ug jest prze-
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strzenn¹ funkcj¹ oczekiwan¹ od dawna przez mieszkañców
Witkowic.
2) Dzia³ki 70/5, 70/6, 70/7.
Dzia³ki 70/5, 70/7 i czêœæ dzia³ki 70/6 przeznacza siê pod zieleñ publiczn¹. Dzia³ka nr 70/5 i czêœæ dzia³ki nr 70/6 stanowi¹
obecnie park z cenn¹ zieleni¹ wysok¹. Na dzia³ce nr 70/7
znajduje siê hydrofornia i zbiornik wody, ale g³ównie zieleñ.
Dzia³ki charakteryzuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem rzeŸby
terenu (skarpy itp.).
3) W zwi¹zku z powy¿szym chroni siê w/w dzia³ki przed zabudow¹ i przeznacza siê pod zieleñ publiczn¹. Na ca³ym
obszarze objêtym projektem planu wyklucza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Wynika
to z charakteru obszaru, uwarunkowañ historycznych,
skali istniej¹cej zabudowy, strefy podmiejskiej (wynika
to równie¿ z opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej).
4) Teren 1ZL zosta³ wyznaczony w projekcie planu na podstawie aktualnej mapy ewidencji i klasyfikacji gruntów, na której przedmiotowy teren zosta³ sklasyfikowany jako las, pod
symbolem Ls. Tereny zadrzewione i zakrzewione oznaczone
s¹ na w/w mapie symbolem Lz. W projekcie planu wyodrêbnienie terenów istniej¹cych lasów mo¿e byæ dokonane tylko
na podstawie aktualnych map ewidencji i klasyfikacji gruntów. Zmiana klasyfikacji (je¿eli jest b³êdna) mo¿e byæ dokonana przez upowa¿nionego klasyfikatora gruntów na wniosek w³aœciciela tego gruntu.
24. Uwaga Nr 29
dotyczy dzia³ki 59/1 (obrêb 27), która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 2R przeznaczonym pod teren rolniczy
- oznaczonym symbolem 1KD(GP) przeznaczonym pod teren
drogi g³ównej przyspieszonej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- ujêcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozosta³ej (pó³nocnej) czêœci dzia³ki jako teren budowlany, z uwzglêdnieniem budowy drogi dojazdowej, poniewa¿
dzia³kê ujêto jako teren otwarty ZO, z wyj¹tkiem czêœci przeznaczonej pod planowan¹ trasê komunikacyjn¹ KT/A. Zgodnie z planem, trasa ta ma obejmowaæ ok. 60% powierzchni
dzia³ki od strony pó³nocnej
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Czêœæ pó³nocna dzia³ki nr 59/1 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem
jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa czêœæ dzia³ki objêtej uwag¹ po³o¿ona jest w terenie otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym pó³nocna czêœæ dzia³ki nr 59/1 nie
mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e
pod zabudowê mieszkaniow¹.
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25. Uwaga Nr 34
dotyczy nastêpuj¹cych terenów:
- oznaczonych symbolem 4MN i 7MN przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[...]*
Uwaga dotyczy:
1. Obszar oznaczony jako teren 4MN (1,14 ha) oraz zasiêg terenu 7MN (w czêœci wschodniej) zosta³ wyznaczony niezgodnie z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, w którym okreœlono jednoznacznie zasiêg terenów zabudowy oraz
terenów otwartych wolnych od zabudowy w tym rolnicz¹
przestrzeñ produkcyjn¹ (Plansza studium K1 Struktura przestrzenna Kierunki i Zasady Rozwoju). Na planszy studium
wykonanej w skali 1:25000 z ³atwoœci¹ mo¿na zidentyfikowaæ charakterystyczne elementy topograficzne terenu. Skala
dok³adnoœci mapy topograficznej, na której opracowano
Studium jest wystarczaj¹ca, aby oceniæ zasiêg terenów i g³êbokoœæ traktu terenów przeznaczonych do zabudowy. Pokazanie szczegó³owych rozwi¹zañ na planszy w skali 1:2000
naniesionych na kopii mapy ewidencyjnej w oparciu o charakterystyczne elementy topograficzne terenu nie powinno
byæ problemem dla doœwiadczonego planisty.
2. Studium tereny oznaczone symbolem MN - definiuje jako
tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywnoœci - co jest sprzeczne z ustaleniami projektu planu
gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy szeregowej (na
dzia³kach o pow. min. 350m2) - nie zwa¿aj¹c na lokalne uwarunkowania i charakter istniej¹cej wolnostoj¹cej zabudowy
na du¿ych dzia³kach.Taki zapis umo¿liwia lokalizacjê zabudowy szeregowej i bliŸniaczej w ka¿dym terenie okreœlonym
jako MN. Zabudowa szeregowa i bliŸniacza powinna zostaæ
wyodrêbniona osobn¹ kategori¹ terenu, a plan w sposób
precyzyjny powinien okreœlaæ miejsce takiej lokalizacji.
3. W terenach 1R - 4R brak zapisu o mo¿liwoœci odbudowy,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹cej zabudowy rolniczej, a ponadto wyznaczenie zabudowy mieszkaniowej w bezpoœrednim s¹siedztwie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej ogranicza mo¿liwoœci u¿ytkowania tych terenów w dotychczasowy sposób np. poprzez zakaz stosowania œrodków ochrony roœlin na styku terenów rolnych z zabudow¹ mieszkaniow¹.
4. Nakaz stosowania dachów o k¹cie nachylenia od 20 - 40
stopni dla ca³oœci terenu MN jest bardzo liberalny i zamiast
porz¹dkowaæ zabudowê wprowadzi chaos - zw³aszcza, ¿e w
zapisach ju¿ uchwalonych planów (np. dla fragmentu terenu
na os. Witkowice Nowe) lub w przypadku ustalenia warunków zabudowy - na podstawie analizy urbanistycznej wprowadza siê zupe³nie inne zapisy np. jako granicê nachylenia
dachu okreœla siê k¹t 45 stopni (dla obiektów na terenie Witkowic bêd¹cych w granicach terenów Jurajskich Parków Krajobrazowych). Tak du¿a tolerancja w kszta³towaniu bry³y
dachu skutkowaæ bêdzie ró¿norodnoœci¹ form nowopowstaj¹cej lub przebudowywanej substancji budowlanej. Zapis taki
powinien byæ podparty gruntown¹ analiz¹ istniej¹cego zainwestowania. Inwentaryzacja urbanistyczna terenu powinna obejmowaæ tak¿e elementy zwi¹zane z kszta³tem dachu
czy usytuowaniem kalenicy budynku wzglêdem ulicy. Zapisy powinny byæ bardziej rygorystyczne.
5. Obszar terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym teren ulicy Witkowickiej 1KD(L) - ulicy/drogi lokalnej i ul. Okulistów
powinien zostaæ objêty stref¹ ruchu uspokojonego - co poprawi bezpieczeñstwo wszystkich uczestników ruchu i bêdzie odpowiadaæ charakterowi dzielnicy, który wyznacza
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zabudowa jednorodzinna. Plan powinien zawieraæ nakaz
wprowadzenia przy remontach i modernizacjach ulic elementów technicznego uspokojenia ruchu, takich jak p³ytowe
progi spowalniaj¹ce, wyniesione tarcze skrzy¿owañ, czy
ma³e mini - ronda itp. Istotnym problemem jest brak pól
widocznoœci i niew³aœciwe profile skrzy¿owañ szczególnie
jeœli chodzi o skrzy¿owanie ul. Witkowickiej z ul. Do¿ynkow¹
- kwestia rozwi¹zania tego skrzy¿owania nie zosta³a uregulowana w planie w sposób prawid³owy - np. w³¹czenie pod
k¹tem prostym.
6. W zakresie "ochrony" zieleni fortecznej zosta³ wyznaczony
w jej bezpoœrednim s¹siedztwie teren zabudowy mieszkaniowej likwiduj¹c przedpole widokowe na obiekt, podobnie
sta³o siê z ci¹gami widokowymi wzd³u¿ ul. Witkowickiej.
7. W projekcie MPZP trudno dopatrzyæ siê dok³adnych zapisów zwi¹zanych np. z parametrami chodników i ich lokalizacj¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Tereny 4MN i 7MN zosta³y wyznaczone zgodnie z ustaleniami
Studium, wed³ug których granica miêdzy terenami wskazanymi do zainwestowania a otwartymi ma charakter orientacyjny
i jej ostateczny przebieg ustala siê w projekcie planu, z mo¿liwoœci¹ korekt pod warunkiem, ¿e nie maj¹ wp³ywu na zrównowa¿ony rozwój przestrzenny obszaru.
Ad 2.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest z samej definicji
zabudow¹ niskiej intensywnoœci, zarówno wolnostoj¹ca, bliŸniacza i szeregowa. W zwi¹zku z tym w projekcie planu nie
wyodrêbnia siê i nie precyzuje lokalizacji zabudowy szeregowej i bliŸniaczej.
Ad 3.
W ustaleniach planu dla terenów 1R(Z) i 2R(Z) w § 15 ust. 3
znajduje siê zapis: "W terenie wyznaczonym w ust. 1 utrzymuje siê istniej¹ca zabudowê z mo¿liwoœci¹ remontów i rozbudowy pod warunkiem zachowania przepisów § 5 do § 10 i przepisów § 11 oraz dopuszcza siê pozostawienie istniej¹cych œcie¿ek i dojazdów do pól oraz dojazdów i ci¹gów pieszych obs³uguj¹cych istniej¹c¹ zabudowê". Równie¿ dla terenów 1R do 4R
wprowadza siê zapis identyczny.
Ad 4.
K¹t nachylenia po³aci dachowych w przedziale od 20o do 40o
dla terenów miejskich jest optymalny. Dla dachów po³aciowych przy wymaganiu stosowania dachów z kalenic¹ na osi
budynków i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia oraz przy wymaganiu stosowania
pokrycia ceramicznego lub ceramicznopodobnego w kolorze
czerwonym spe³nia warunki zabudowy w strefie podmiejskiej.
Obszar objêty projektem planu nie le¿y w granicach Jurajskich
Parków Krajobrazowych. Jedynie czêœæ pó³nocna obszaru jest
w otulinie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie".
Ad 5, Ad 7.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wyznacza siê jedynie przebieg i szerokoœæ pasów drogowych,
natomiast rozwi¹zania techniczne samych dróg i zabezpieczeñ
zwi¹zanych z oddzia³ywaniem tych dróg wprowadza siê w konkretnych projektach drogowych.
Ad 6.
Zabudowa jednorodzinna po po³udniowej stronie zieleni fortecznej znajdzie siê na poziomie zdecydowanie ni¿szym ni¿ zie-
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leñ forteczna wraz z szañcem, który jest wysuniêty przed wyznaczony teren zabudowy mieszkaniowej. Ci¹g widokowy zosta³ pozostawiony na d³ugim odcinku ulicy Witkowickiej, zarówno na otwarty krajobraz jak i na wyeksponowany szaniec.
W podsumowaniu nale¿y zaznaczyæ, ¿e projekt planu w pe³ni
respektuje zasadê zrównowa¿onego rozwoju. Natomiast nie
wszystkie wczeœniejsze decyzje planistyczne musz¹ byæ respektowane, inne s¹ obecnie uwarunkowania, inne cele, a tak¿e rozwi¹zania, co wynika z potrzeby opracowania nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
26. Uwaga Nr 35
dotyczy dzia³ek 104, 105 (obrêb 30), które w projekcie planu
znajduj¹ siê w terenie 5KD(D) przeznaczonym pod teren drogi
dojazdowej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- protestu przeciwko proponowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Witkowice realizacji drogi
5KD(D) na odcinku pomiêdzy ul. Do¿ynkow¹ i ul. Suche £¹ki
obejmuj¹c¹ m. in. dzia³kê nr 104.
Uzasadnienie:
1. Planowana droga narusza w³asnoœæ (planowane zabranie
pod drogê czêœci nieruchomoœci) i pogarsza w bardzo istotnym stopniu zarówno nasze warunki zamieszkania jak i stan
bezpieczeñstwa.
2. W przypadku realizacji planowanej inwestycji, droga przebiega³aby w niebezpiecznej odleg³oœci od okien naszego
domu (ok. 3m). Tak blisko przebiegaj¹ca jezdnia by³aby wyj¹tkowo uci¹¿liwa pod wzglêdem emisji ha³asu i wibracji
oraz zanieczyszczenia spalinami powietrza atmosferycznego tym bardziej, ¿e po realizacji droga stanie siê ogólno dostêpna jako skrót z ulicy Górnickiego do ulicy Do¿ynkowej.
Ponadto realizacja proponowanej drogi wp³ynie w istotnym
stopniu na obni¿enie wartoœci naszej posiad³oœci.
3. Realizacja planowanej drogi spowoduje otwarcie obecnego
uk³adu komunikacyjnego osiedla Witkowice Nowe na potrzeby zewnêtrznych u¿ytkowników, niezwi¹zanych z osiedlem, zamieniaj¹c aktualny uk³ad komunikacyjny w drogi
tranzytowe i parkingi. Stwarza równie¿ uzasadnione obawy, ¿e budowa i eksploatacja drogi i innych obiektów bli¿ej
nieokreœlonym przeznaczeniu mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie uszkodzeñ zarówno infrastruktury technicznej jak i samych domów, które zosta³y zaprojektowane i wybudowane
przy uwzglêdnieniu innych uwarunkowañ eksploatacyjnych.
4. Proponowana w planie droga 5KD(D) wymaga³aby wyciêcia starych drzew zamykaj¹cych od strony po³udniowo wschodniej obecny ci¹g pieszy. Wspomniany starodrzew jest
elementem starego uk³adu parkowego wokó³ nieistniej¹cego ju¿ dworu w Witkowicach oraz istniej¹cej do dzisiaj zabytkowej kaplicy. Drzewa rosn¹ce od po³udniowej strony
naszej posiad³oœci stanowi¹ naturalny ekran akustyczny
chroni¹cy zarówno domy zlokalizowane wzd³u¿ istniej¹cego ci¹gu pieszego jak równie¿ pozosta³e domy osiedla Witkowice Nowe od wp³ywu ha³asu komunikacyjnego generowanego w ci¹gu ulicy Opolskiej i al. 29-Listopada.
5. Projektowany plan zagospodarowania nie przewiduje rozwi¹zañ maj¹cych na celu zapobieganie czynnikom negatywnie oddzia³ywuj¹cym na zdrowie ludzi i œrodowisko.
6. Opracowanie pn. "Prognoza Oddzia³ywania na œrodowisko" nie uwzglêdnia punktowego wp³ywu planowanej drogi na zdrowie ludzi i otaczaj¹ce œrodowisko ani te¿ wp³ywu
na nasze budynki. Opracowanie to nie zawiera równie¿
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rozwi¹zañ alternatywnych, które w takich przypadkach s¹
obligatoryjne.
7. Realizacja planowanej drogi nie ma uzasadnienia przy zapewnionym aktualnie dojeŸdzie do istniej¹cych i projektowanych domów z dwóch ró¿nych kierunków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczona w projekcie planu droga publiczna klasy dojazdowej KD(D) jest niezbêdna dla prawid³owego systemu lokalnej
obs³ugi komunikacyjnej obszaru. Prowadzona jest po trasie
przebiegu istniej¹cej ulicy Turowiec, z uwzglêdnieniem odpowiednich parametrów wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
Ad 1. i Ad 2.
Wyznaczona droga przebiega po pasie drogowym istniej¹cej
ulicy. Generuje lokalny ruch dojazdowy do nieruchomoœci. Nie
zmieni siê oddzia³ywanie tej drogi na warunki zamieszkania
i stan bezpieczeñstwa, poniewa¿ ulica Turowiec istnieje. Szerokoœæ jezdni wyznaczonej drogi wyniesie 5,0 m (stan istniej¹cy). Odleg³oœæ krawêdzi jezdni od budynku mieszkalnego wyniesie minimum 6,0 m.
Ad 3.
Modernizacja istniej¹cej ulicy Turowiec nie bêdzie mia³a wp³ywu na istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Droga klasy dojazdowej nie bêdzie mia³a nic wspólnego z ruchem
tranzytowym i parkingami - stanowiæ bêdzie jedynie dojazd do
nieruchomoœci.
Ad 4.
Przy modernizacji drogi zostanie zachowany istniej¹cy starodrzew, co jest wymagane zapisami projektu planu. Obszar
objêty projektem planu nie ma nic wspólnego z ulicami Opolsk¹
i 29-ego Listopada.
Ad 5.
Projekt planu w swoich ustaleniach posiada zapisy maj¹ce na
celu zapobieganie czynnikom negatywnie oddzia³ywuj¹cym
na zdrowie ludzi i œrodowisko. Przepisy nie dopuszczaj¹ rozwi¹zañ alternatywnych i wariantowych w projekcie planu.
Ustalenia planu musz¹ byæ jednoznaczne i ostateczne. Istniej¹
pozytywne opinie s³u¿b sanitarnych.
Ad 6.
W "Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko" nie uwzglêdnia
siê wp³ywu drogi na otoczenie, poniewa¿ jest to droga klasy
dojazdowej, której wp³yw na œrodowisko jest znikomy.
27. Uwaga Nr 36
dotyczy dzia³ek 104, 105 (obrêb 30), która w projekcie planu
znajduje siê w terenie 5KD(D) przeznaczonym pod teren drogi
dojazdowej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- protestu przeciwko proponowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Witkowice realizacji drogi
5KD(D) na odcinku pomiêdzy ul. Do¿ynkow¹ i ul. Suche £¹ki
obejmuj¹c¹ m. in. dzia³kê nr 104.
Uzasadnienie:
1. Planowana droga narusza w³asnoœæ (planowane zabranie
pod drogê czêœci nieruchomoœci) i pogarsza w bardzo istotnym stopniu zarówno nasze warunki zamieszkania jak i stan
bezpieczeñstwa.
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2. W przypadku realizacji planowanej inwestycji, droga przebiega³aby w niebezpiecznej odleg³oœci od okien naszego
domu (ok. 3m). Tak blisko przebiegaj¹ca jezdnia by³aby wyj¹tkowo uci¹¿liwa pod wzglêdem emisji ha³asu i wibracji
oraz zanieczyszczenia spalinami powietrza atmosferycznego tym bardziej, ¿e po realizacji droga stanie siê ogólno dostêpna jako skrót z ulicy Górnickiego do ulicy Do¿ynkowej.
Ponadto realizacja proponowanej drogi wp³ynie w istotnym
stopniu na obni¿enie wartoœci naszej posiad³oœci.
3. Realizacja planowanej drogi spowoduje otwarcie obecnego
uk³adu komunikacyjnego osiedla Witkowice Nowe na potrzeby zewnêtrznych u¿ytkowników, niezwi¹zanych z osiedlem, zamieniaj¹c aktualny uk³ad komunikacyjny w drogi
tranzytowe i parkingi. Stwarza równie¿ uzasadnione obawy, ¿e budowa i eksploatacja drogi i innych obiektów o bli¿ej
nieokreœlonym przeznaczeniu mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie uszkodzeñ zarówno infrastruktury technicznej jak i samych domów, które zosta³y zaprojektowane i wybudowane
przy uwzglêdnieniu innych uwarunkowañ eksploatacyjnych.
4. Proponowana w planie droga 5KD(D) wymaga³aby wyciêcia starych drzew zamykaj¹cych od strony po³udniowo wschodniej obecny ci¹g pieszy. Wspomniany starodrzew jest
elementem starego uk³adu parkowego wokó³ nieistniej¹cego ju¿ dworu w Witkowicach oraz istniej¹cej do dzisiaj zabytkowej kaplicy. Drzewa rosn¹ce od po³udniowej strony
naszej posiad³oœci stanowi¹ naturalny ekran akustyczny
chroni¹cy zarówno domy zlokalizowane wzd³u¿ istniej¹cego ci¹gu pieszego jak równie¿ pozosta³e domy osiedla Witkowice Nowe od wp³ywu ha³asu komunikacyjnego generowanego w ci¹gu ulicy Opolskiej i al. 29-Listopada.
5. Projektowany plan zagospodarowania nie przewiduje rozwi¹zañ maj¹cych na celu zapobieganie czynnikom negatywnie oddzia³ywuj¹cym na zdrowie ludzi i œrodowisko.
6. Opracowanie pn. "Prognoza Oddzia³ywania na œrodowisko" nie uwzglêdnia punktowego wp³ywu planowanej drogi na zdrowie ludzi i otaczaj¹ce œrodowisko ani te¿ wp³ywu
na nasze budynki. Opracowanie to nie zawiera równie¿ rozwi¹zañ alternatywnych, które w takich przypadkach s¹ obligatoryjne.
7. Realizacja planowanej drogi nie ma uzasadnienia przy zapewnionym aktualnie dojeŸdzie do istniej¹cych i projektowanych domów z dwóch ró¿nych kierunków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczona w projekcie planu droga publiczna klasy dojazdowej KD(D) jest niezbêdna dla prawid³owego systemu lokalnej
obs³ugi komunikacyjnej obszaru. Prowadzona jest po trasie
przebiegu istniej¹cej ulicy Turowiec, z uwzglêdnieniem odpowiednich parametrów wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
Ad 1. i Ad 2.
Wyznaczona droga przebiega po pasie drogowym istniej¹cej
ulicy. Generuje lokalny ruch dojazdowy do nieruchomoœci. Nie
zmieni siê oddzia³ywanie tej drogi na warunki zamieszkania
i stan bezpieczeñstwa, poniewa¿ ulica Turowiec istnieje. Szerokoœæ jezdni wyznaczonej drogi wyniesie 5,0 m (stan istniej¹cy). Odleg³oœæ krawêdzi jezdni od budynku mieszkalnego wyniesie minimum 6,0 m.
Ad 3.
Modernizacja istniej¹cej ulicy Turowiec nie bêdzie mia³a wp³ywu na istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Droga klasy dojazdowej nie bêdzie mia³a nic wspólnego z ruchem
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tranzytowym i parkingami - stanowiæ bêdzie jedynie dojazd do
nieruchomoœci.
Ad 4.
Przy modernizacji drogi zostanie zachowany istniej¹cy starodrzew, co jest wymagane zapisami projektu planu. Obszar
objêty projektem planu nie ma nic wspólnego z ulicami
Opolsk¹ i 29-ego Listopada.
Ad 5.
Projekt planu w swoich ustaleniach posiada zapisy maj¹ce na
celu zapobieganie czynnikom negatywnie oddzia³ywuj¹cym
na zdrowie ludzi i œrodowisko. Przepisy nie dopuszczaj¹ rozwi¹zañ alternatywnych i wariantowych w projekcie planu.
Ustalenia planu musz¹ byæ jednoznaczne i ostateczne. Istniej¹
pozytywne opinie s³u¿b sanitarnych.
Ad 6.
W "Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko" nie uwzglêdnia
siê wp³ywu drogi na otoczenie, poniewa¿ jest to droga klasy
dojazdowej, której wp³yw na œrodowisko jest znikomy.
28. Uwaga Nr 37
dotyczy dzia³ki 50/3 (obrêb 26), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 1R przeznaczonym pod teren rolniczy
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przeznaczenie dzia³ki na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
Uzasadnienie:
Projekt planu zaprezentowany podczas wy³o¿enia zosta³ utworzony w oparciu o nieaktualne dane, które mog³yby wp³yn¹æ
na analizê urbanistyczn¹ tego terenu. S¹siednia dzia³ka zosta³a zabudowana. Teren jest uzbrojony w media, zaœ od dawnego uk³adu przestrzennego wsi Witkowice oddziela j¹ projektowana obwodnica. W ramach zachowania ³adu przestrzennego
nale¿y wzi¹æ pod uwagê to, ¿e tereny le¿¹ce pomiêdzy granic¹
miasta Krakowa a obwodnic¹ powinno siê przeznaczyæ zgodnie z nowopowstaj¹c¹ zabudow¹, która jest oparta o szczegó³owe analizy urbanistyczne - pod zabudowê jednorodzinn¹ stanowi¹c¹ naturaln¹ kontynuacjê zabudowy podmiejskiej nale¿¹cej do wsi Marszowiec.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 50/3 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 50/3 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
29. Uwaga Nr 38
dotyczy nastêpuj¹cych terenów:
- oznaczonych symbolem 4MN i 7MN przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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[...]*
Uwaga dotyczy:
1. Obszar oznaczony jako teren 4MN (1,14 ha) oraz zasiêg terenu 7MN (w czêœci wschodniej) zosta³ wyznaczony niezgodnie z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, w którym okreœlono jednoznacznie zasiêg terenów zabudowy oraz
terenów otwartych wolnych od zabudowy w tym rolnicz¹
przestrzeñ produkcyjn¹ (Plansza studium K1 Struktura przestrzenna Kierunki i Zasady Rozwoju). Na planszy studium
wykonanej w skali 1:25000 z ³atwoœci¹ mo¿na zidentyfikowaæ charakterystyczne elementy topograficzne terenu. Skala
dok³adnoœci mapy topograficznej na której opracowano Studium jest wystarczaj¹ca aby oceniæ zasiêg terenów i g³êbokoœæ traktu terenów przeznaczonych do zabudowy. Pokazanie szczegó³owych rozwi¹zañ na planszy w skali 1:2000 naniesionych na kopii mapy ewidencyjnej w oparciu o charakterystyczne elementy topograficzne terenu nie powinno byæ
problemem dla doœwiadczonego planisty.
2. Studium tereny oznaczone symbolem MN - definiuje jako
tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywnoœci - co jest sprzeczne z ustaleniami projektu planu
gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy szeregowej (na
dzia³kach o pow. min. 350m?) - nie zwa¿aj¹c na lokalne uwarunkowania i charakter istniej¹cej wolnostoj¹cej zabudowy
na du¿ych dzia³kach.Taki zapis umo¿liwia lokalizacjê zabudowy szeregowej i bliŸniaczej w ka¿dym terenie okreœlonym
jako MN. Zabudowa szeregowa i bliŸniacza powinna zostaæ
wyodrêbniona osobn¹ kategori¹ terenu, a plan w sposób
precyzyjny powinien okreœlaæ miejsce takiej lokalizacji.
3. W terenach 1R - 4R brak zapisu o mo¿liwoœci odbudowy,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹cej zabudowy
rolniczej, a ponadto wyznaczenie zabudowy mieszkaniowej
w bezpoœrednim s¹siedztwie rolniczej przestrzeni produkcyjnej ogranicza mo¿liwoœci u¿ytkowania tych terenów w dotychczasowy sposób np. poprzez zakaz stosowania œrodków
ochrony roœlin na styku terenów rolnych z zabudow¹ mieszkaniow¹.
4. Nakaz stosowania dachów o k¹cie nachylenia od 20 - 40
stopni dla ca³oœci terenu MN jest bardzo liberalny i zamiast
porz¹dkowaæ zabudowê wprowadzi chaos - zw³aszcza, ¿e
w zapisach ju¿ uchwalonych planów (np. dla fragmentu terenu na os. Witkowice Nowe) lub w przypadku ustalenia
warunków zabudowy - na podstawie analizy urbanistycznej
wprowadza siê zupe³nie inne zapisy np. jako granicê nachylenia dachu okreœla siê k¹t 45 stopni (dla obiektów na terenie Witkowic bêd¹cych w granicach terenów Jurajskich Parków Krajobrazowych). Tak du¿a tolerancja w kszta³towaniu
bry³y dachu skutkowaæ bêdzie ró¿norodnoœci¹ form nowopowstaj¹cej lub przebudowywanej substancji budowlanej.
Zapis taki powinien byæ podparty gruntown¹ analiz¹ istniej¹cego zainwestowania. Inwentaryzacja urbanistyczna terenu powinna obejmowaæ tak¿e elementy zwi¹zane z kszta³tem dachu czy usytuowaniem kalenicy budynku wzglêdem
ulicy. Zapisy powinny byæ bardziej rygorystyczne.
5. Obszar terenów zabudowy mieszkaniowej w tym teren ulicy Witkowickiej 1KD(L) - ulicy/drogi lokalnej i ul. Okulistów
powinien zostaæ objêty stref¹ ruchu uspokojonego - co poprawi bezpieczeñstwo wszystkich uczestników ruchu i bêdzie odpowiadaæ charakterowi dzielnicy, który wyznacza
zabudowa jednorodzinna. Plan powinien zawieraæ nakaz
wprowadzenia przy remontach i modernizacjach ulic elementów technicznego uspokojenia ruchu, takich jak p³ytowe
progi spowalniaj¹ce, wyniesione tarcze skrzy¿owañ, czy
ma³e mini - ronda itp. Istotnym problemem jest brak pól

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30321 —

widocznoœci i niew³aœciwe profile skrzy¿owañ szczególnie
jeœli chodzi o skrzy¿owanie ul. Witkowickiej z ul. Do¿ynkow¹
- kwestia rozwi¹zania tego skrzy¿owania nie zosta³a uregulowana w planie w sposób prawid³owy - np. w³¹czenie pod
k¹tem prostym.
6. W zakresie "ochrony" zieleni fortecznej zosta³ wyznaczony
w jej bezpoœrednim s¹siedztwie teren zabudowy mieszkaniowej likwiduj¹c przedpole widokowe na obiekt, podobnie
sta³o siê z ci¹gami widokowymi wzd³u¿ ul. Witkowickiej.
7. W projekcie MPZP trudno dopatrzyæ siê dok³adnych zapisów zwi¹zanych np. z parametrami chodników i ich lokalizacj¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Tereny 4MN i 7MN zosta³y wyznaczone zgodnie z ustaleniami
Studium, wed³ug których granica miêdzy terenami wskazanymi do zainwestowania a otwartymi ma charakter orientacyjny
i jej ostateczny przebieg ustala siê w projekcie planu, z mo¿liwoœci¹ korekt pod warunkiem, ¿e nie maj¹ wp³ywu na zrównowa¿ony rozwój przestrzenny obszaru.
Ad 2.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest z samej definicji
zabudow¹ niskiej intensywnoœci, zarówno wolnostoj¹ca, bliŸniacza i szeregowa. W zwi¹zku z tym w projekcie planu nie
wyodrêbnia siê i nie precyzuje lokalizacji zabudowy szeregowej i bliŸniaczej.
Ad 3.
W ustaleniach planu dla terenów 1R(Z) i 2R(Z) w § 15 ust. 3
znajduje siê zapis: "W terenie wyznaczonym w ust. 1 utrzymuje siê istniej¹ca zabudowê z mo¿liwoœci¹ remontów i rozbudowy pod warunkiem zachowania przepisów § 5 do § 10 i przepisów § 11 oraz dopuszcza siê pozostawienie istniej¹cych œcie¿ek i dojazdów dopól oraz dojazdów i ci¹gów pieszych obs³uguj¹cych istniej¹c¹ zabudowê". Równie¿ dla terenów 1R do 4R
wprowadza siê zapis identyczny.
Ad 4.
K¹t nachylenia po³aci dachowych w przedziale od 20o do 40o
dla terenów miejskich jest optymalny. Dla dachów po³aciowych przy wymaganiu stosowania dachów z kalenic¹ na osi
budynków i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia oraz przy wymaganiu stosowania
pokrycia ceramicznego lub ceramicznopodobnego w kolorze
czerwonym spe³nia warunki zabudowy w strefie podmiejskiej.
Obszar objêty projektem planu nie le¿y w granicach Jurajskich
Parków Krajobrazowych. Jedynie czêœæ pó³nocna obszaru jest
w otulinie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie".
Ad 5, Ad 7.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wyznacza siê jedynie przebieg i szerokoœæ pasów drogowych,
natomiast rozwi¹zania techniczne samych dróg i zabezpieczeñ
zwi¹zanych z oddzia³ywaniem tych dróg wprowadza siê w konkretnych projektach drogowych.
Ad 6.
Zabudowa jednorodzinna po po³udniowej stronie zieleni fortecznej znajdzie siê na poziomie zdecydowanie ni¿szym ni¿ zieleñ forteczna wraz z szañcem, który jest wysuniêty przed wyznaczony teren zabudowy mieszkaniowej. Ci¹g widokowy zosta³ pozostawiony na d³ugim odcinku ulicy Witkowickiej, zarówno na otwarty krajobraz jak i na wyeksponowany szaniec.
W podsumowaniu nale¿y zaznaczyæ, ¿e projekt planu w pe³ni
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respektuje zasadê zrównowa¿onego rozwoju. Natomiast nie
wszystkie wczeœniejsze decyzje planistyczne musz¹ byæ respektowane, inne s¹ obecnie uwarunkowania, inne cele, a tak¿e rozwi¹zania, co wynika z potrzeby opracowania nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
30. Uwaga Nr 39
dotyczy nastêpuj¹cych terenów:
- oznaczonych symbolem 4MN i 7MN przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
[...]*
Uwaga dotyczy:
1. Obszar oznaczony jako teren 4MN (1,14 ha) oraz zasiêg terenu 7MN (w czêœci wschodniej) zosta³ wyznaczony niezgodnie z obowi¹zuj¹cym Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, w którym okreœlono jednoznacznie zasiêg terenów zabudowy oraz
terenów otwartych wolnych od zabudowy w tym rolnicz¹
przestrzeñ produkcyjn¹ (Plansza studium K1 Struktura przestrzenna Kierunki i Zasady Rozwoju). Na planszy studium
wykonanej w skali 1:25000 z ³atwoœci¹ mo¿na zidentyfikowaæ charakterystyczne elementy topograficzne terenu. Skala
dok³adnoœci mapy topograficznej na której opracowano Studium jest wystarczaj¹ca aby oceniæ zasiêg terenów i g³êbokoœæ traktu terenów przeznaczonych do zabudowy. Pokazanie szczegó³owych rozwi¹zañ na planszy w skali 1:2000 naniesionych na kopii mapy ewidencyjnej w oparciu o charakterystyczne elementy topograficzne terenu nie powinno byæ
problemem dla doœwiadczonego planisty.
2. Studium tereny oznaczone symbolem MN - definiuje jako
tereny o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywnoœci - co jest sprzeczne z ustaleniami projektu
planu gdzie dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy szeregowej (na dzia³kach o pow. min. 350m2) - nie zwa¿aj¹c na
lokalne uwarunkowania i charakter istniej¹cej wolnostoj¹cej zabudowy na du¿ych dzia³kach. Taki zapis umo¿liwia
lokalizacjê zabudowy szeregowej i bliŸniaczej w ka¿dym
terenie okreœlonym jako MN. Zabudowa szeregowa i bliŸniacza powinna zostaæ wyodrêbniona osobn¹ kategori¹
terenu, a plan w sposób precyzyjny powinien okreœlaæ
miejsce takiej lokalizacji.
3. W terenach 1R - 4R brak zapisu o mo¿liwoœci odbudowy,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej¹cej zabudowy rolniczej, a ponadto wyznaczenie zabudowy mieszkaniowej w bezpoœrednim s¹siedztwie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej ogranicza mo¿liwoœci u¿ytkowania tych terenów w dotychczasowy sposób np. poprzez zakaz stosowania œrodków ochrony roœlin na styku terenów rolnych z zabudow¹ mieszkaniow¹.
4. Nakaz stosowania dachów o k¹cie nachylenia od 20 - 40
stopni dla ca³oœci terenu MN jest bardzo liberalny i zamiast
porz¹dkowaæ zabudowê wprowadzi chaos - zw³aszcza, ¿e w
zapisach ju¿ uchwalonych planów (np. dla fragmentu terenu
na os. Witkowice Nowe) lub w przypadku ustalenia warunków zabudowy - na podstawie analizy urbanistycznej wprowadza siê zupe³nie inne zapisy np. jako granicê nachylenia
dachu okreœla siê k¹t 45 stopni (dla obiektów na terenie Witkowic bêd¹cych w granicach terenów Jurajskich Parków Krajobrazowych). Tak du¿a tolerancja w kszta³towaniu bry³y
dachu skutkowaæ bêdzie ró¿norodnoœci¹ form nowopowstaj¹cej lub przebudowywanej substancji budowlanej. Zapis taki
powinien byæ podparty gruntown¹ analiz¹ istniej¹cego zainwestowania. Inwentaryzacja urbanistyczna terenu powinna obejmowaæ tak¿e elementy zwi¹zane z kszta³tem dachu
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czy usytuowaniem kalenicy budynku wzglêdem ulicy. Zapisy powinny byæ bardziej rygorystyczne.
5. Obszar terenów zabudowy mieszkaniowej w tym teren ulicy
Witkowickiej 1KD(L) - ulicy/drogi lokalnej i ul. Okulistów powinien zostaæ objêty stref¹ ruchu uspokojonego - co poprawi
bezpieczeñstwo wszystkich uczestników ruchu i bêdzie odpowiadaæ charakterowi dzielnicy, który wyznacza zabudowa jednorodzinna. Plan powinien zawieraæ nakaz wprowadzenia przy
remontach i modernizacjach ulic elementów technicznego
uspokojenia ruchu, takich jak p³ytowe progi spowalniaj¹ce,
wyniesione tarcze skrzy¿owañ, czy ma³e mini - ronda itp. Istotnym problemem jest brak pól widocznoœci i niew³aœciwe profile skrzy¿owañ szczególnie jeœli chodzi o skrzy¿owanie ul. Witkowickiej z ul. Do¿ynkow¹ - kwestia rozwi¹zania tego skrzy¿owania nie zosta³a uregulowana w planie w sposób prawid³owy - np. w³¹czenie pod k¹tem prostym.
6. W zakresie "ochrony" zieleni fortecznej zosta³ wyznaczony
w jej bezpoœrednim s¹siedztwie teren zabudowy mieszkaniowej likwiduj¹c przedpole widokowe na obiekt, podobnie
sta³o siê z ci¹gami widokowymi wzd³u¿ ul. Witkowickiej.
7. W projekcie MPZP trudno dopatrzyæ siê dok³adnych zapisów zwi¹zanych np. z parametrami chodników i ich lokalizacj¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Tereny 4MN i 7MN zosta³y wyznaczone zgodnie z ustaleniami
Studium, wed³ug których granica miêdzy terenami wskazanymi do zainwestowania a otwartymi ma charakter orientacyjny
i jej ostateczny przebieg ustala siê w projekcie planu, z mo¿liwoœci¹ korekt pod warunkiem, ¿e nie maj¹ wp³ywu na zrównowa¿ony rozwój przestrzenny obszaru.
Ad 2.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest z samej definicji
zabudow¹ niskiej intensywnoœci, zarówno wolnostoj¹ca, bliŸniacza i szeregowa. W zwi¹zku z tym w projekcie planu nie
wyodrêbnia siê i nie precyzuje lokalizacji zabudowy szeregowej i bliŸniaczej.
Ad 3.
W ustaleniach planu dla terenów 1R(Z) i 2R(Z) w § 15 ust. 3
znajduje siê zapis: "W terenie wyznaczonym w ust. 1 utrzymuje siê istniej¹ca zabudowê z mo¿liwoœci¹ remontów i rozbudowy pod warunkiem zachowania przepisów § 5 do § 10 i przepisów § 11 oraz dopuszcza siê pozostawienie istniej¹cych œcie¿ek i dojazdów do pól oraz dojazdów i ci¹gów pieszych obs³uguj¹cych istniej¹c¹ zabudowê". Równie¿ dla terenów 1R do 4R
wprowadza siê zapis identyczny.
Ad 4.
K¹t nachylenia po³aci dachowych w przedziale od 20o do 40o
dla terenów miejskich jest optymalny. Dla dachów po³aciowych przy wymaganiu stosowania dachów z kalenic¹ na osi
budynków i symetrycznych spadkach po³aci dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia oraz przy wymaganiu stosowania
pokrycia ceramicznego lub ceramicznopodobnego w kolorze
czerwonym spe³nia warunki zabudowy w strefie podmiejskiej.
Obszar objêty projektem planu nie le¿y w granicach Jurajskich
Parków Krajobrazowych. Jedynie czêœæ pó³nocna obszaru jest
w otulinie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie".
Ad 5, Ad 7.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wyznacza siê jedynie przebieg i szerokoœæ pasów drogowych,
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natomiast rozwi¹zania techniczne samych dróg i zabezpieczeñ
zwi¹zanych z oddzia³ywaniem tych dróg wprowadza siê w konkretnych projektach drogowych.
Ad 6.
Zabudowa jednorodzinna po po³udniowej stronie zieleni fortecznej znajdzie siê na poziomie zdecydowanie ni¿szym ni¿ zieleñ forteczna wraz z szañcem, który jest wysuniêty przed wyznaczony teren zabudowy mieszkaniowej. Ci¹g widokowy zosta³ pozostawiony na d³ugim odcinku ulicy Witkowickiej, zarówno na otwarty krajobraz jak i na wyeksponowany szaniec.
W podsumowaniu nale¿y zaznaczyæ, ¿e projekt planu w pe³ni
respektuje zasadê zrównowa¿onego rozwoju. Natomiast nie
wszystkie wczeœniejsze decyzje planistyczne musz¹ byæ respektowane, inne s¹ obecnie uwarunkowania, inne cele, a tak¿e rozwi¹zania, co wynika z potrzeby opracowania nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
31. Uwaga Nr 40
dotyczy dzia³ek 151/3, 152/6 (obrêb 27), które w projekcie
planu znajduj¹ siê w terenie 1KD(L) przeznaczonym pod teren
drogi lokalnej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przesuniêcia linii rozgraniczaj¹cej drogê stanowi¹c¹ ulicê
Okulistów symetrycznie do dzia³ki drogowej
Uzasadnienie:
Szerokoœæ pasa drogowego w mpzp ma nieproporcjonalny
udzia³ w³asnoœci. Oœ drogi powinna byæ zgodna z osi¹ ewidencyjn¹ dzia³ki drogowej. Przy poszerzaniu pasa drogowego ka¿dy powinien w równym stopniu odst¹piæ fragment swojej dzia³ki, niedopuszczalne jest zabieranie terenu tylko osobom po lewej stronie ulicy Okulistów. Faktyczna szerokoœæ ulicy Okulistów nie spe³nia wymaganej szerokoœci drogi dojazdowej KD(D).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Pas drogowy jest wyznaczony prawid³owo i nie musi byæ
zgodny z wielkoœci¹ istniej¹cej dzia³ki drogowej. Wymagana jest szerokoœæ pasa drogowego wynosz¹ca 12,0 m dla
drogi klasy lokalnej KD(L), w tym jezdni szerokoœci 6,0 m.
Pas drogowy zosta³ poprowadzony w sposób uwzglêdniaj¹cy istniej¹c¹ zabudowê na dzia³ce nr 32, natomiast dzia³ki
nr 151/3 i 152/6 s¹ wolne od zabudowy. Na odcinku s¹siaduj¹cym z dzia³kami nr 151/3 i 152/6 ulica Witkowicka jest drog¹
klasy lokalnej KD(L).
32. Uwaga Nr 41
dotyczy dzia³ki 23 (obrêb 29), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 10U przeznaczonym pod teren zabudowy us³ugowej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekwalifikowania dzia³ki z kategorii 10U na MN (w chwili
obecnej ww. przekwalifikowanie stanowi jedyn¹ szansê na
rozwi¹zanie problemów mieszkaniowych)
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Teren pozostaje z przeznaczeniem pod us³ugi. Natomiast wprowadzona zosta³a korekta dopuszczaj¹ca realizacjê budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dzia³ce nr 23.
33. Uwaga Nr 42
dotyczy dzia³ki 71 (obrêb 26), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 2U przeznaczonym pod zabudowê us³ugow¹
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zmiany przeznaczenia dzia³ki na cele budownictwa jednorodzinnego.
W Zarz¹dzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr 2260/2007
zdnia 26 paŸdziernika 2007 r. wniosek zosta³ uwzglêdniony
pozytywnie i dzia³ka zosta³a w³¹czona do obszaru budownictwa jednorodzinnego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 71 po³o¿ona jest w terenie otoczonym terenami
przeznaczonymi pod us³ugi, pasami dróg publicznych oraz
w bezpoœrednim s¹siedztwie rejonu przewidzianego pod plac
publiczny. W zwi¹zku z tym jest naturalnie predysponowana
do lokalizacji us³ug, bior¹c tak¿e pod uwagê uci¹¿liwoœæ otaczaj¹cych funkcji.
W zwi¹zku z powy¿szym teren otrzyma³ przeznaczenie pod
funkcjê us³ugow¹. Rozpatrzenie wniosków do planu w pocz¹tkowej fazie procedury planistycznej nie jest ostatecznym rozstrzygniêciem, poniewa¿ w dalszej procedurze planistycznej
mog¹ zaistnieæ okolicznoœci merytoryczne faktyczne i prawne,
które decyduj¹ o koñcowym uwzglêdnieniu lub nieuwzglêdnieniu wniosku w zakoñczonym projekcie planu. Wyjaœnienie
takie znajduje siê w za³¹czniku do Zarz¹dzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia wniosków do planu.
34. Uwaga Nr 43
dotyczy dzia³ki 210 (obrêb 29), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia
i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- sprzeciwu wobec przeznaczenia dzia³ki pod "Uprawy polowe"
- zmiany przeznaczenia dzia³ki pod budownictwo mieszkaniowe
Dzia³ka od strony po³udniowej na bezpoœredni dostêp do drogi publicznej (ul. Górka Narodowa i ul. Koralowa).
Istniej¹cy uk³ad komunikacyjny i istniej¹ce uzbrojenie oraz
istniej¹cy Plan zagospodarowania rejonu ul. Witkowickiej
uzasadnia przeznaczenie trójk¹ta objêtego ulicami Witkowick¹, Górka Narodowa i Koralowa pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne jako uzupe³nienie istniej¹cego planu. Projekt planu obejmuj¹cy przedmiotow¹ dzia³kê w ¿aden
sposób nie uwzglêdnia istniej¹cego planu ani istniej¹cych
sieci drogowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 210 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
Obszar ten, charakteryzuj¹cy siê spadkami terenu, tworzy
przedpole widokowe kompleksu leœnego o wysokich walorach
krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych.
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 210 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
35. Uwaga Nr 44
dotyczy dzia³ki 32/1 (obrêb 27), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 2R przeznaczonym pod teren rolniczy.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zakwalifikowania dzia³ki na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w ca³oœci
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 32/1 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 32/1 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
36. Uwaga Nr 45
dotyczy dzia³ki 32/1 (obrêb 27), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 2R przeznaczonym pod teren rolniczy.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zakwalifikowania dzia³ki na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w ca³oœci
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 32/1 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
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W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 32/1 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
37. Uwaga Nr 46
dotyczy dzia³ki 27/1 (obrêb 27), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 2R przeznaczonym pod teren rolniczy.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zakwalifikowania dzia³ki na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w ca³oœci
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 27/1 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami "Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 27/1 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
38. Uwaga Nr 47
dotyczy dzia³ki 28/1 (obrêb 27), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 2R przeznaczonym pod teren rolniczy.
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zakwalifikowania dzia³ki na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w ca³oœci
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 28/1 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 28/1 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
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39. Uwaga Nr 48
dotyczy dzia³ki 142/1 (obrêb 27), która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 4R przeznaczonym pod teren rolniczy
- oznaczonych symbolem 2KD(D) i 3KD(D) przeznaczonych pod
teren dróg dojazdowych
[...]*
Uwaga dotyczy:
1. b³êdnego oznaczenia nr dzia³ki symbolem 42/1. Prawid³owy
nr dzia³ki to 142/1.
2. sprzeciwu usytuowania na dzia³ce stacji transformatorowej
wraz z lini¹ elektroenergetyczn¹.
3. przekszta³cenia dzia³ki 142/1 obr. 27 z dzia³ki rolniczej na
budowlan¹ lub komercyjno - us³ugow¹.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1
Na podk³adach mapowych, na których przedstawiony zosta³
projekt planu (rysunek planu, oraz rysunki infrastruktury technicznej) przedmiotowa dzia³ka oznaczona jest numerem 142/1
a nie 42/1 jak przedstawiono w uwadze.
Ad 2.
Rozwi¹zania infrastruktury technicznej w projekcie planu okreœlaj¹ ogólne zasady rozbudowy systemów wodno - kanalizacyjnych, w tym przebiegi tras oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ, które nale¿y traktowaæ jako orientacyjne. Szczegó³owy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urz¹dzeñ nale¿y
okreœliæ na etapie przygotowania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych.
Ad 3.
Dzia³ka nr 142/1 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami "Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 142/1 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê us³ugow¹.
40. Uwaga Nr 49
dotyczy dzia³ki 57/1 (obrêb 27), która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 2R przeznaczonym pod teren rolniczy
- oznaczonym symbolem 1KD(GP) przeznaczonym pod teren
drogi g³ównej przyspieszonej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- dog³êbnego i powtórnego przeanalizowania projektu w nastêpuj¹cych sprawach:
1. Przedzielenia dzia³ki, bez mo¿liwoœci odrêbnego dojazdu.
Projektowana obwodnica przecina jedyn¹ drogê dojazdow¹
do dzia³ki (drogê gminn¹ o symbolu 201),
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2. Przy drodze g³ównej, ekspresowej, szybkiego ruchu, jak¹
ma byæ planowana obwodnica dla Krakowa od strony pó³nocnej, powinna znaleŸæ siê ju¿ na tym etapie projektowana
droga zastêpcza, prowadz¹ca w sposób bezpieczny do przedmiotowej dzia³ki i innych dzia³ek na tym terenie,
3. Czêœæ dzia³ki, która zostanie nie bêdzie mog³a nadawaæ siê
pod jakiekolwiek uprawy rolnicze, gdy¿ bêdzie znajdowaæ
siê w pasie zanieczyszczonym ekologicznie,
4. Przekszta³cenia dzia³ki z rolnej na us³ugow¹ lub komercyjn¹
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1 i Ad 2
Przy realizacji drogi g³ównej przyspieszonej 1KD(GP) bêd¹ przewidziane drogi serwisowe, które zapewni¹ obs³ugê komunikacyjn¹ przyleg³ych terenów oraz powi¹zanie z istniej¹cymi
drogami. Do czasu jej realizacji nie ma potrzeby realizacji dróg
zastêpczych.
Ad 3
Rolnicze wykorzystanie terenu nie jest zwi¹zane wy³¹cznie
z produkcj¹ ¿ywnoœci, mo¿liwe jest uprawianie roœlin u¿ytkowych.
Ad 4
Wiêksza czêœæ dzia³ka nr 57/1 (jej czêœæ œrodkowa i pó³nocna)
po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako
teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy
kubaturowej, natomiast po³udniowa czêœæ dzia³ki po³o¿ona jest
w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren drogi
g³ównej przyspieszonej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy oraz terenie pod projektowan¹ drogê
ekspresow¹.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 57/1 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
us³ugow¹.
41. Uwaga Nr 50
dotyczy dzia³ek 17/4, 18/4 (obrêb 27), która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 2MN przeznaczonym pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
- oznaczonym symbolem 2R przeznaczonym pod teren rolniczy
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przekwalifikowania dzia³ek na dzia³ki budowlane
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi dla dzia³ki nr 18/4.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 17/4 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
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Dzia³ka nr 18/4 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, z wykluczeniem jakiejkolwiek
sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka 18/4 po³o¿ona jest w terenie otwartym (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna) ZO, z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym przedmiotowa dzia³ka nie mo¿e byæ
przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod
zabudowê mieszkaniow¹.
42. Uwaga Nr 51
dotyczy dzia³ki 187 (obrêb 30), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 1RU przeznaczonym pod teren zabudowy
us³ugowo - produkcyjnej w gospodarstwach ogrodniczych wraz
z zabudow¹ mieszkaniow¹
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zmiany przeznaczenia dzia³ki z "terenu o zabudowie gospodarczo - produkcyjnej w gospodarstwach ogrodniczych wraz
z zabudow¹ mieszkaniow¹ (RU)" na "tereny o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)". Na dzia³ce nigdy nie
by³a prowadzona dzia³alnoœæ produkcyjna. Zawsze by³a przeznaczona na cele mieszkaniowe. Dzia³alnoœæ produkcyjna
by³a i jest prowadzona na s¹siedniej dzia³ce, st¹d byæ mo¿e
przypisano dzia³alnoœæ produkcyjn¹ do przedmiotowej dzia³ki.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona w zakresie zmiany przeznaczenia terenu RU ze wzglêdu na prowadzon¹ w czêœci tego
terenu dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z gospodarstwem ogrodniczym.
Teren, na którym zlokalizowana jest dzia³ka nr 187 przeznaczony jest pod zabudowê us³ugowo-produkcyjn¹ w gospodarstwach ogrodniczych wraz z zabudow¹ mieszkaniow¹.
Zapisy projektu planu umo¿liwiaj¹ lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej.
W zwi¹zku z tym na dzia³ce nr 187 mo¿na realizowaæ zabudowê mieszkaniow¹ lub zabudowê us³ugowo- produkcyjn¹
w gospodarstwach ogrodniczych lub równoczeœnie te dwie
funkcje.
43. Uwaga Nr 52
dotyczy odcinka pomiêdzy Do¿ynkow¹ i ul. Suche £¹ki
i dzia³ki 103 który w projekcie planu znajduje siê w terenie
5KD(D) przeznaczonym pod teren drogi dojazdowej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- protestu przeciwko proponowanej realizacji drogi 5KD(D)
1. Planowana droga narusza w³asnoœæ i pogarsza w bardzo
istotnym stopniu zarówno warunki zamieszkania jak i stan
bezpieczeñstwa.
2. Proponowane rozwi¹zanie doprowadzi do dewastacji ogrodu, a w szczególnoœci do wyciêcia 15 letnich drzew (sosny,
jod³y i œwierki) oraz podmurówki i ogrodzenia.
3. Realizacja planowanej drogi spowoduje "otwarcie" obecnego uk³adu komunikacyjnego osiedla Witkowice Nowe na po-
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trzeby zewnêtrznych u¿ytkowników, niezwi¹zanych z osiedlem, zamieniaj¹c aktualny uk³ad komunikacyjny w drogi
tranzytowe i parkingi. Budowa i eksploatacja drogi i innych
obiektów o bli¿ej nieokreœlonym przeznaczeniu mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie uszkodzeñ zarówno infrastruktury
technicznej jak i samych domów, które zosta³y zaprojektowane i wybudowane przy uwzglêdnieniu innych uwarunkowañ eksploatacyjnych.
4. Proponowana droga 5KD(D) wymaga³aby wyciêcia starych
drzew zamykaj¹cych od strony pd. - wsch. obecny ci¹g pieszy. Wspomniany starodrzew jest elementem starego uk³adu parkowego wokó³ nieistniej¹cego ju¿ dworu w Witkowicach oraz istniej¹cej zabytkowej kaplicy.
5. Projektowany plan nie przewiduje rozwi¹zañ maj¹cych na
celu zapobieganie czynnikom negatywnie oddzia³ywuj¹cym
na zdrowie ludzi i œrodowisko.
6. Opracowanie pn. "Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko"
nie uwzglêdnia punktowego wp³ywu planowanej drogi na
zdrowie ludzi i œrodowisko. Opracowanie to nie zawiera równie¿ rozwi¹zañ alternatywnych, które w takich przypadkach
jest obligatoryjne.
7. Realizacja planowanej drogi nie ma uzasadniania przy zapewnionym aktualnie dojeŸdzie do istniej¹cych i projektowanych domów z dwóch ró¿nych kierunków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczona w projekcie planu droga publiczna klasy dojazdowej KD(D) jest niezbêdna dla prawid³owego systemu lokalnej
obs³ugi komunikacyjnej obszaru. Prowadzona jest po trasie
przebiegu istniej¹cej ulicy Turowiec, z uwzglêdnieniem odpowiednich parametrów wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
Ad 1. i Ad 2.
Wyznaczona droga przebiega po pasie drogowym istniej¹cej
ulicy. Generuje lokalny ruch dojazdowy do nieruchomoœci. Nie
zmieni siê oddzia³ywanie tej drogi na warunki zamieszkania
i stan bezpieczeñstwa, poniewa¿ ulica Turowiec istnieje. Szerokoœæ jezdni wyznaczonej drogi wyniesie 5,0 m (stan istniej¹cy). Odleg³oœæ krawêdzi jezdni od budynku mieszkalnego wyniesie minimum 6,0 m.
Ad 3 i Ad 7.
Modernizacja istniej¹cej ulicy Turowiec nie bêdzie mia³a wp³ywu na istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Droga klasy dojazdowej nie bêdzie mia³a nic wspólnego z ruchem
tranzytowym i parkingami - stanowiæ bêdzie jedynie dojazd do
nieruchomoœci.
Ad 4.
Przy modernizacji drogi zostanie zachowany istniej¹cy starodrzew, co jest wymagane zapisami projektu planu. Obszar
objêty projektem planu nie ma nic wspólnego z ulicami Opolsk¹
i 29-ego Listopada.
Ad 5.
Projekt planu w swoich ustaleniach posiada zapisy maj¹ce na
celu zapobieganie czynnikom negatywnie oddzia³ywuj¹cym
na zdrowie ludzi i œrodowisko. Przepisy nie dopuszczaj¹ rozwi¹zañ alternatywnych i wariantowych w projekcie planu.
Ustalenia planu musz¹ byæ jednoznaczne i ostateczne. Istniej¹
pozytywne opinie s³u¿b sanitarnych.
Ad 6.
W "Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko" nie uwzglêdnia
siê wp³ywu drogi na otoczenie, poniewa¿ jest to droga klasy
dojazdowej, której wp³yw na œrodowisko jest znikomy
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44. Uwaga Nr 53
dotyczy odcinka pomiêdzy ul. Do¿ynkow¹ i ul. Suche £¹ki
i dzia³ki 103 który w projekcie planu znajduje siê w terenie
5KD(D) przeznaczonym pod teren drogi dojazdowej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- protestu przeciwko proponowanej realizacji drogi 5KD(D)
1. Planowana droga narusza w³asnoœæ i pogarsza w bardzo
istotnym stopniu zarówno warunki zamieszkania jak i stan
bezpieczeñstwa.
2. Proponowane rozwi¹zanie doprowadzi do dewastacji ogrodu, a w szczególnoœci do wyciêcia 15 letnich drzew (sosny,
jod³y i œwierki) oraz podmurówki i ogrodzenia.
3. Realizacja planowanej drogi spowoduje "otwarcie" obecnego uk³adu komunikacyjnego osiedla Witkowice Nowe na potrzeby zewnêtrznych u¿ytkowników, niezwi¹zanych z osiedlem, zamieniaj¹c aktualny uk³ad komunikacyjny w drogi
tranzytowe i parkingi. Budowa i eksploatacja drogi i innych
obiektów o bli¿ej nieokreœlonym przeznaczeniu mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie uszkodzeñ zarówno infrastruktury
technicznej jak i samych domów, które zosta³y zaprojektowane i wybudowane przy uwzglêdnieniu innych uwarunkowañ eksploatacyjnych.
4. Proponowana droga 5KD(D) wymaga³aby wyciêcia starych
drzew zamykaj¹cych od strony pd. - wsch. obecny ci¹g pieszy. Wspomniany starodrzew jest elementem starego uk³adu parkowego wokó³ nieistniej¹cego ju¿ dworu w Witkowicach oraz istniej¹cej zabytkowej kaplicy.
5. Projektowany plan nie przewiduje rozwi¹zañ maj¹cych na
celu zapobieganie czynnikom negatywnie oddzia³ywuj¹cym
na zdrowie ludzi i œrodowisko.
6. Opracowanie pn. "Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko"
nie uwzglêdnia punktowego wp³ywu planowanej drogi na
zdrowie ludzi i œrodowisko. Opracowanie to nie zawiera równie¿ rozwi¹zañ alternatywnych, które w takich przypadkach
jest obligatoryjne.
7. Realizacja planowanej drogi nie ma uzasadniania przy zapewnionym aktualnie dojeŸdzie do istniej¹cych i projektowanych domów z dwóch ró¿nych kierunków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Wyznaczona w projekcie planu droga publiczna klasy dojazdowej KD(D) jest niezbêdna dla prawid³owego systemu lokalnej
obs³ugi komunikacyjnej obszaru. Prowadzona jest po trasie
przebiegu istniej¹cej ulicy Turowiec, z uwzglêdnieniem odpowiednich parametrów wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
Ad 1. i Ad 2.
Wyznaczona droga przebiega po pasie drogowym istniej¹cej
ulicy. Generuje lokalny ruch dojazdowy do nieruchomoœci. Nie
zmieni siê oddzia³ywanie tej drogi na warunki zamieszkania
i stan bezpieczeñstwa, poniewa¿ ulica Turowiec istnieje. Szerokoœæ jezdni wyznaczonej drogi wyniesie 5,0 m (stan istniej¹cy). Odleg³oœæ krawêdzi jezdni od budynku mieszkalnego wyniesie minimum 6,0 m.
Ad 3 i Ad 7.
Modernizacja istniej¹cej ulicy Turowiec nie bêdzie mia³a wp³ywu na istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Droga klasy dojazdowej nie bêdzie mia³a nic wspólnego z ruchem
tranzytowym i parkingami - stanowiæ bêdzie jedynie dojazd do
nieruchomoœci.
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Ad 4.
Przy modernizacji drogi zostanie zachowany istniej¹cy starodrzew, co jest wymagane zapisami projektu planu. Obszar
objêty projektem planu nie ma nic wspólnego z ulicami Opolsk¹
i 29-ego Listopada.
Ad 5.
Projekt planu w swoich ustaleniach posiada zapisy maj¹ce na
celu zapobieganie czynnikom negatywnie oddzia³ywuj¹cym
na zdrowie ludzi i œrodowisko. Przepisy nie dopuszczaj¹ rozwi¹zañ alternatywnych i wariantowych w projekcie planu.
Ustalenia planu musz¹ byæ jednoznaczne i ostateczne. Istniej¹
pozytywne opinie s³u¿b sanitarnych.
Ad 6.
W "Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko" nie uwzglêdnia
siê wp³ywu drogi na otoczenie, poniewa¿ jest to droga klasy
dojazdowej, której wp³yw na œrodowisko jest znikomy
45. Uwaga Nr 54
dotyczy dzia³ek 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70 (obrêb 29), które
w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R(Z) i 2R(Z) przeznaczonym jako tereny rolnicze, w szczególnoœci w postaci zieleni
naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne
oraz trwa³e u¿ytki zielone
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zmiany §15 pkt 2 w zakresie jego treœci, która uniemo¿liwia
realizacjê jakiejkolwiek zabudowy - zmiany zapisu, tak, aby
umo¿liwia³ realizacjê zabudowy na dzia³kach o ³¹cznej powierzchni min. 1ha przy uwzglêdnieniu indywidualnych wymagañ stawianych obiektom mieszkaniowym w otoczeniu
zieleni naturalnej
Proponowany zapis:
W terenie, o którym mowa dopuszcza siê now¹ zabudowê pod
warunkiem wykazania prawa do dysponowania terenem
o ³¹cznej powierzchni dzia³ek minimum 1ha w ramach poszczególnych obszarów - 1R(Z), 2R(Z)
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki nr 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70 wyznaczonym w projekcie planu jako tereny rolnicze o symbolu R(Z) w szczególnoœci
w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem
jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa po³o¿one s¹ w terenie otwartym (ZO) - w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna - z wykluczeniem zabudowy, a tak¿e w³¹czone w system zieleni i parków rzecznych. Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu
z zapisami "Studium".
Teren ten tworzy przedpole widokowe kompleksu leœnego
o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych. Charakteryzuje siê du¿ymi spadkami
oraz rejonami zagro¿onymi osuwaniem siê mas ziemnych
(obejmuj¹cymi czêœci dzia³ek nr 68/2, 69, 70) zgodnie z dokumentacj¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego Oddzia³ Karpacki w Krakowie. W zwi¹zku z powy¿szym teren ten nie mo¿e
byæ przeznaczony pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod
zabudowê mieszkaniow¹.
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46. Uwaga Nr 55
dotyczy dzia³ki 92 (obrêb 29), która w projekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 2R(Z) przeznaczonym jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e
u¿ytki zielone
- oznaczonym symbolem 1 KD(L) przeznaczonym pod teren
drogi lokalnej
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zmiany przeznaczenia dzia³ki z terenu "zielonego" na teren
budowlany MN
Dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego dla
Witkowic, Górki Narodowej Zachód uniemo¿liwia³y wybudowanie na przedmiotowej dzia³ce domu mieszkalnego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ka nr 92 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni
naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne
oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej
zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w terenie
otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka nr 92 nie mo¿e byæ przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod zabudowê
mieszkaniow¹.
47. Uwaga Nr 56
dotyczy dzia³ki 459/1 (obrêb 29), która w projekcie planu
znajduje siê w terenie 9U przeznaczonym pod zabudowê
us³ugow¹
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego w projekcie planu
symbolem 9U na teren zabudowy mieszkaniowej szeregowej.
Zarz¹dzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2260/2007 z dnia
26 paŸdziernika 2007 r. wniosek w zakresie przeznaczenia dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ zosta³ uwzglêdniony z zastrze¿eniem, ¿e w zakresie parametrów zabudowy rozstrzygniêcie
nast¹pi na póŸniejszym etapie sporz¹dzania planu.
Prezydent Miasta Krakowa czêœciowo nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje czêœciowo nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Ad 1.
Zostanie zmienione przeznaczenie na teren przeznaczony pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i us³ugow¹.
Rozpatrzenie wniosków do planu w pocz¹tkowej fazie procedury planistycznej nie jest ostatecznym rozstrzygniêciem, poniewa¿ w dalszej procedurze planistycznej mog¹ zaistnieæ
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okolicznoœci merytoryczne faktyczne i prawne, które decyduj¹
o koñcowym uwzglêdnieniu lub nieuwzglêdnieniu wniosku
w zakoñczonym projekcie planu. Wyjaœnienie takie znajduje
siê w za³¹czniku do Zarz¹dzenia Prezydenta Miasta Krakowa
w sprawie rozpatrzenia wniosków do planu.
48. Uwaga Nr 57
dotyczy dzia³ek 114/21, 114/22, 114/23, 114/24, 114/25, 114/30,
114/32, 114/34 (obrêb 30), które w projekcie planu znajduj¹
siê w terenie 13MN, 12MN przeznaczonym w planie pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
[...]*
Uwaga dotyczy:
Tereny dzia³ek: 114/21, 114/22, 114/23, 114/24, 114/25, 114/30,
114/32, 114/34 obr. 30 przewidziano pod tereny mieszkaniowe
13MN i 12MN. Tymczasem w wykazie i sposobie rozpatrzenia
wniosków do planu zawarto zapis, ¿e zgodnie ze studium dzia³ki te po³o¿one s¹ w obszarze okreœlonym jako tereny otwarte
ZO, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna i le¿¹ poza granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania. Z podanych
informacji na temat planu "Witkowce" wynika, ¿e obszar planu
w ca³oœci znajduje siê w strefie kszta³towania systemu przyrodniczego i w przewa¿aj¹cej czêœci stanowi tereny otwarte
oraz zieleni publicznej i leœnej, przyleg³e do rzeki Pr¹dnik. Maj¹c na uwadze za³o¿enia planu chroni¹cego zieleñ, s¹siedztwo
z terenami wokó³ koœcio³a i plebani objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ oraz w zwi¹zku ze zgodnoœci¹ planu ze studium nale¿a³oby konsekwentnie pozostawiæ na obszarze dzie³ek 114/21,
114/22, 114/23, 114/24, 114/25 oraz cz. dz. 114/30, 114/32, 114/34
tereny otwarte ZO bez zabudowy lub inne tereny chroni¹ce
zieleñ, np. zieleni publicznej ZP
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Dzia³ki o numerach 114/21, 114/22, 114/23, 114/24 oraz 114/30,
114/32, 114/34 zosta³y w³¹czone do terenów przeznaczonych
w projekcie planu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
w zwi¹zku z tym, ¿e s¹ po³o¿one w kompleksie terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi.
Lokalizacja ta uzasadnia zastosowanie zapisu Studium dopuszczaj¹cego korektê okreœlonej w Studium granicy pomiêdzy
terenami otwartymi a przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania a tak¿e linii rozgraniczaj¹cych pomiêdzy wyodrêbnionymi kategoriami terenów. Korekta taka nie narusza zasad
zrównowa¿onego rozwoju i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlonych w Studium.
Natomiast ochrona istniej¹cej zieleni jest zapisana w odpowiednich ustaleniach projektu planu.
Zabudowê mieszkaniow¹ zlokalizowan¹ w strefie konserwatorskiej dopuszcza siê pod warunkiem spe³nienia przepisów
odrêbnych.
Rozpatrzenie wniosków do planu w pocz¹tkowej fazie procedury planistycznej nie jest ostatecznym rozstrzygniêciem, poniewa¿ w dalszej procedurze planistycznej mog¹ zaistnieæ okolicznoœci merytoryczne faktyczne i prawne, które decyduj¹
o koñcowym uwzglêdnieniu lub nieuwzglêdnieniu wniosku
w zakoñczonym projekcie planu. Wyjaœnienie takie znajduje
siê w za³¹czniku do Zarz¹dzenia Prezydenta Miasta Krakowa
w sprawie rozpatrzenia wniosków do planu.
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49. Uwaga Nr 58
dotyczy dzia³ki 842 (dawne nr 73 i 74) (obrêb 29), która w projekcie planu znajduje siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod
teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e
u¿ytki zielone,
[...]*
Uwaga dotyczy:
- zmiany przeznaczenia obszaru objêtego dzia³k¹ nr 842 na
przeznaczenie o symbolu MN, ze wzglêdu na:
1. Ustalenia planu wprowadzaj¹c zakaz nowej zabudowy w terenach oznaczonych symbolem 1R(Z) stanowi¹ nadmierne, nie uzasadnione potrzebami, ograniczenia prawa w³asnoœci nieruchomoœci,
2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kszta³tuj¹c sposób wykonania prawa w³asnoœci nieruchomoœci w ten sposób, i¿ ca³kowicie niwecz¹ elementarny
sk³adnik prawa w³asnoœci, jakim jest prawo do zabudowy,
stwierdziæ nale¿y, i¿ naruszaj¹c w konsekwencji istotê prawa w³asnoœci pozostaj¹ w sprzecznoœci z Konstytucj¹,
3. Dz. nr 842, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisu art. 61
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ma mo¿liwoœæ realizacji nowego zainwestowania. Wy³o¿ony do wgl¹du projekt planu niweczy tê mo¿liwoœæ,
4. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ unikniêcia sprzecznoœci planu obszaru
"Witkowice", w zakresie dz. nr 842, z Konstytucj¹, jest zmiana jej przeznaczenia i ustalenie dla niej przeznaczenia o kolejnym numerze MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5. Proponowana zmiana nie bêdzie niezgodna ze Studium, poniewa¿ Studium, z mocy ustawy nie jest przepisem prawa
miejscowego, ma wy³¹cznie rangê tzw. "aktu prawa wewnêtrznego", zobowi¹zuj¹c gminê do realizowania okreœlonej w niej polityki przestrzennej. Realizacja ta nie mo¿e nastêpowaæ poprzez wypaczenie podstawowych praw obywatelskich i nie mo¿e pozostawaæ w sprzecznoœci z istot¹
prawa w³asnoœci nieruchomoœci.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, i¿ "W³asnoœæ
mo¿e byæ ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa w³asnoœci." Do takich ustaw nale¿y m.in. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w œwietle której ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kszta³tuj¹ sposób zagospodarowania oraz wykorzystania gruntów. Dzia³ki
nr 73 i 74 po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym w projekcie
planu pod symbolem 1R(Z) jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
Zgodnie z przeznaczeniem tego terenu w "Studium" jako terenu otwartego, w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna (ZO) oraz
objêtego system zieleni i parków rzecznych.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
Teren ten tworzy przedpole widokowe kompleksu leœnego
o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz war-
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toœciach przyrodniczych. Charakteryzuje siê du¿ymi spadkami
oraz rejonami zagro¿onymi osuwaniem siê mas ziemnych
(obejmuj¹cymi pó³nocne czêœci omawianych dzia³ek) zgodnie
z dokumentacj¹ Pañstwowego Instytutu Geologicznego Oddzia³ Karpacki w Krakowie.
W zwi¹zku z powy¿szym przedmiotowe dzia³ki nie mog¹ byæ
przeznaczone pod jak¹kolwiek zabudowê w tym tak¿e pod zabudowê mieszkaniow¹.
Lokalizacja dzia³ek w obszarze terenów otwartych jednoznacznie uzasadnia koniecznoœæ stosowania obowi¹zku zgodnoœci
projektu planu ze Studium.
50. Uwaga Nr 59
dotyczy dzia³ek 435, 200, 201, 202, 203, 205/2, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, (obrêb 29), które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie 1R(Z) przeznaczonym pod teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone,
[...]*
Uwaga dotyczy:
- przeznaczenia dzia³ek na budowlane - budownictwo jednorodzinne zgodnie z za³o¿eniami projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Witkowice".
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
Wyjaœnienie:
Przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w terenie wyznaczonym
w projekcie planu jako teren rolniczy, w szczególnoœci w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia œródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone, z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dzia³ki te po³o¿one s¹ w terenie
otwartym ZO wchodz¹cym równoczeœnie w system zieleni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowi¹zuje zgodnoœæ ustaleñ planu z zapisami
"Studium".
Teren ten tworzy przedpole widokowe kompleksu leœnego
o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych oraz wartoœciach przyrodniczych. Charakteryzuje siê du¿ymi spadkami
oraz rejonami zagro¿onymi osuwaniem siê mas ziemnych
(obejmuj¹cymi fragmenty z czêœci dzia³ek wymienionych
w uwadze) zgodnie z dokumentacj¹ Pañstwowego Instytutu
Geologicznego Oddzia³ Karpacki w Krakowie.
W zwi¹zku z powy¿szym przedmiotowe dzia³ki nie mog¹ byæ
przeznaczone pod jak¹kolwiek zabudowê, w tym tak¿e pod
zabudowê mieszkaniow¹.
________
* 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

Poz. 5982
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr LXXXVII/1131/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥
DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU "WITKOWICE"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Witkowice" zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Witkowice" - tj.
w czêœci tekstowej i graficznej uchwa³y.
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Uk³ad ponadlokalny obejmuj¹cy trasê drogi g³ównej przyspieszonej 1KD(GP) i 2KD(GP) - budowa odcinków drogi
2) Uk³ad ponadlokalny obejmuj¹cy trasê drogi zbiorczej
1KD(Z) - budowa odcinka drogi
3) Uk³ad lokalny obejmuj¹cy trasê drogi lokalnej 1KD(L) do
3KD(L) - modernizacja dróg
4) Uk³ad lokalny obejmuj¹cy trasy dróg dojazdowych 1KD(D)
do 6KD(D) - modernizacja istniej¹cych i budowa nowych
dróg dojazdowych
5) Uk³ad lokalny obejmuj¹cy trasy publicznych wydzielonych ci¹gów pieszo - jezdnych 1KDX do 6KDX - modernizacja istniej¹cych i budowa nowych odcinków
6) Uk³ad lokalny obejmuj¹cy trasê publicznego wydzielonego ci¹gu pieszo - jezdnego o charakterze bulwaru 1KDX(B)
- budowa nowego ci¹gu pieszo - jezdnego wraz z regulacj¹ odcinka potoku Bibiczanka
2. Modernizacja i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Utrzymanie oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodê:
- Przejœciowo do czasu przekszta³cenia systemu utrzymuje siê dla istniej¹cego zainwestowania dotychczasowy system zaopatrzenia w wodê z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego
- Docelowy system zaopatrzenia w wodê tego obszaru,
oparty zostanie na pracy zbiorników Górka Narodowa
wraz ze strefami:
- stref¹ o rzêdnej linii ciœnieñ - 300.00 m n.p.m utworzon¹ prac¹ hydroforni usytuowanej przy nowych
zbiornikach "Górka Narodowa" projektowanych przy
ul. Wêgrzeckiej, która zapewni zaopatrzenie w wodê
terenu od rzêdnej 250.00 ÷ 270.00 m n.p.m.,
- stref¹ o rzêdnej linii ciœnieñ - 280.00 m n.p.m utworzon¹ w oparciu o stare, aktualnie nieczynne zbiorniki istniej¹ce przy ul. Górka Narodowa, przez wykonanie przy nich dodatkowej, trzeciej hydroforni sieciowej. Wymaga to udro¿nienia nieczynnego odcinka magistrali zasilaj¹cej φ 500 mm (lub zrealizowania innego zasilania), przywrócenia do pracy przy-
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najmniej 1 komory zbiornika oraz realizacji hydroforni, o linii ciœnieñ - 280.00 m n.p.m. Strefa ta zapewni zaopatrzenie w wodê na poziomie terenu
235.00 ÷ 250.00 m n.p.m.,
Do czasu realizacji nowych zbiorników Górka Narodowa rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ utworzenia tymczasowej strefy o rzêdnej linii ciœnieñ - 300 m n.p.m.
w oparciu o "stare" zbiorniki Górka Narodowa z dwoma zestawami hydroforowymi.
- Dla po³udniowego skrawka obszaru (rejon ul. Górnickiego) pozostawia siê dotychczasowy system zaopatrzenia w wodê
- Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
z g³ównymi ruroci¹gami rozprowadzaj¹cymi
Projektuje siê:
- realizacjê spiêcia ruroci¹gu φ 100 mm w ci¹gu 5KDX
z ruroci¹giem φ 100 mm w ul. W¹dó³,
- realizacjê krótkich odcinków sieci doprowadzaj¹cej
do zainwestowania projektowanego w po³udniowej
czêœci obszaru "16MN", "15MN" i "2MN/U", w oparciu o istniej¹ce ruroci¹gi w ul. Górnickiego - Do¿ynkowa - W¹dó³,
- realizacjê ruroci¹gu φ 100 mm w ul. G³ogowej ³¹cz¹cego ruroci¹g w ul.Turowiec z ruroci¹giem w ul. Do¿ynkowej (poni¿ej ul. Porzeczkowej) dla utworzenia pierœcienia dla realizacji sieci rozprowadzaj¹cej dla enklaw:
"15MN" (czêœæ pó³nocna), "7U", "14MN", "13MN", "6U",
"12MN" i "1MN/U",
- realizacjê ruroci¹gu φ 100 mm we wschodniej czêœci
enklawy "16MN", ³¹cz¹cego ruroci¹gi φ 100 mm
w ul. Koralowej i Do¿ynkowej,
- realizacjê przed³u¿enia ruroci¹gu φ 100 mm w ul. W¹dó³
do po³¹czenia z φ 160 mm w ul. Do¿ynkowej ( na wysokoœci ul. Turowiec),
- realizacjê ruroci¹gu φ 100 mm w ul. Dró¿nickiej
- realizacjê ruroci¹gu φ 150 lub φ 200 ÷ 250 mm (w zale¿noœci od wielkoœci sprzeda¿y dla gminy Zielonki) zasilaj¹cego strefê w ul. Witkowickiej - Do¿ynkowej uwzglêdniaj¹cego równie¿ sprzeda¿ wody (na granicy miasta)
dla gminy Zielonki, obejmuj¹c¹ równie¿ wymianê istniej¹cych odcinków ruroci¹gu φ 100 mm w tych ulicach,
- realizacjê przed³u¿enia ruroci¹gu φ 150 mm w ul. Do¿ynkowej, w kierunku pó³nocnym do granic miasta,
- realizacjê sieci rozdzielczej φ 100 mm w uk³adzie pierœcieniowym w oparciu o projektowany zasilaj¹cy ruroci¹g (φ 150 mm), dla zaopatrzenia w wodê terenów
"7MN", "8U",
- realizacjê sieci rozdzielczej φ 100 mm w uk³adzie pierœcieniowym, w oparciu o projektowany zasilaj¹cy ruroci¹g (φ 150 mm), dla zaopatrzenia w wodê terenów
"3MN", "4MN" i pó³nocnej czêœci terenu "6MN",
Dla obs³ugi zainwestowania projektowanego poza wymienionymi ulicami - dopuszcza siê realizacjê krótkich
odcinków sieci bocznej lub bezpoœrednich pod³¹czeñ do
istniej¹cych ruroci¹gów
2) Odprowadzenie œcieków sanitarnych i wód opadowych.
a) Utrzymanie i rozbudowa oraz budowa systemów kanalizacji sanitarnej:
- Ca³y obszar osiedla Witkowice zostanie objêty systemem kanalizacji rozdzielczej, centralnego uk³adu
kanalizacji miasta Krakowa, z centraln¹ oczyszczalni¹ œcieków w P³aszowie
- G³ównym odbiornikiem œcieków sanitarnych z tego
obszaru jest i pozostanie kanalizacja ul. Górnickiego
- Bia³opr¹dnickiej φ 1400 ÷ 1600 mm
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- Utrzymuje siê przebieg kana³ów g³ównych wraz
z sieci¹ bocznych kana³ów sanitarnych biegn¹cych
w ulicach
- Dla obs³ugi istniej¹cego i projektowanego zainwestowania zrealizowane zostan¹ nastêpuj¹ce uk³ady
kanalizacji sanitarnej:
- przed³u¿enie kana³u sanitarnego φ 300 mm
w ul. Do¿ynkowej, w kierunku pó³nocnym do granic miasta dla umo¿liwienia skanalizowania projektowanych obszarów zabudowy jednorodzinnej
"1MN" i "2MN" oraz przejêcia œcieków z zewn¹trz,
tj. z gminy Zielonki,
- realizacja kana³u sanitarnego φ 300 mm w projektowanej ulicy "3KD(D)" dla umo¿liwienia skanalizowania obszaru po³o¿onego w klinie ulic Do¿ynkowa - Witkowicka ("3MN", "4MN"), ze sprowadzeniem œcieków poprzez istniej¹cy kana³ w ul.
Witkowickiej - Bibicka - do pompowni przy ulicy
Dró¿nickiej, po uprzednim sprawdzeniu przepustowoœci istniej¹cej kanalizacji wraz z parametrami pompowni,
- realizacja uk³adu grawitacyjno-pompowego z projektowan¹ pompowni¹ przy ul. Witkowickiej w rejonie skrzy¿owania z potokiem Bibiczanka, t³ocz¹c¹ œcieki z obszarów "7MN", "8U" i "11MN"
zlokalizowanych przy ul. Witkowickiej- do istniej¹cego prawobrze¿nego kana³u φ 300 mm wzd³u¿
pot. Bibiczanka,
- przed³u¿enie kana³u sanitarnego φ 300 mm
w ul. W¹dó³, w kierunku pó³nocnym dla umo¿liwienia skanalizowania obszaru "10MN",
- realizacjê kana³u φ 300 mm w drodze "3KDX", sprowadzaj¹cego œcieki do kana³u w ul. G³ogowej, oraz
kana³u φ 250 mm w ul. Porzeczkowej uchodz¹cego
do kana³u w ul. Do¿ynkowej dla umo¿liwienia sprowadzenia œcieków z obszaru "14MN", "1MN/U",
"12MN" i "13MN",
- realizacjê kana³u φ 300 mm w ul. Turowiec dla uporz¹dkowania kanalizacji os. Witkowice Nowe
- realizacjê krótkich odcinków kana³ów bocznych
w ulicach wewnêtrznych lub bezpoœrednich pod³¹czeñ do istniej¹cych lub projektowanych kana³ów w wydzielonych ulicach na ca³ym obszarze
zainwestowania,
b) system kanalizacji deszczowej:
- Podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi
system naturalnych potoków, rzek i rowów przebiegaj¹cych przez obszar opracowania z g³ównymi odbiornikami wód opadowych
- rzek¹ Bia³uch¹,
- potokiem Bibiczanka,
- Utrzymuje siê istniej¹c¹ kanalizacjê deszczow¹ na
obszarze osiedla Witkowice Nowe, oraz na terenie
Szpitala Okulistycznego z odprowadzeniem wód do
rzeki Bia³uchy
- Zrealizowany zostanie system nastêpuj¹cych kana³ów deszczowych sprowadzaj¹cych wody opadowe
do potoku Bibiczanka:
- kana³ w pó³nocnej czêœci ul. Do¿ynkowej z kana³ami bocznymi w projektowanej ulicy "1KD(D)", oraz
w zachodnim odcinku ul. Witkowickiej, z wylotem
w rejonie ul. Bibickiej,
- kana³ φ 400 mm w nowo projektowanej drodze
"3KD(D)" w czêœci ul. Witkowickiej, z wylotem
w ul. Bibickiej (dla obszaru "4MN" i "3MN"),
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- kana³ φ 400 mm w bocznej ulicy p[projektowanej
wokó³ obszaru "7MN", z wylotem w rejonie pompowni œcieków sanitarnych przy ul. Witkowickiej,
- kana³ φ 400 ÷ 500 mm we wschodniej czêœci ul. Witkowickiej z wylotem w rejonie projektowanej pompowni j.w.,
- kana³ φ 400 mm w œrodkowej czêœci ul. Do¿ynkowej, z wylotem na wysokoœci ul. Turowiec,
- kana³ φ 400 mm w po³udniowej czêœci ul. Do¿ynkowej wraz z bocznymi w ul. Porzeczkowej i bez nazwy, z wylotem w ul. Górnickiego,
- kana³ φ 400 mm w ul. G³ogowej z bocznym zbieraj¹cym wody deszczowe z obszaru "12MN" i "13MN",

g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno-gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.
Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bud¿etów miasta - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi
w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Koœmider

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 pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej,
c) dotacji samorz¹du województwa,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych œrodków zewnêtrznych.
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno- prawnym lub w formie "partnerstwa
publiczno- prywatnego" - "PPP".
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.)
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów,
e) programu ochrony œrodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
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Uchwa³a Nr XXXIV/281/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zmian bud¿etu Gminy Zakliczyn na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 166 i 184 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Zmniejsza siê bud¿et gminy Zakliczyn na 2009 rok po
stronie dochodów o kwotê 1.022.670 z³ jak w za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y oraz po stronie wydatków zmniejsza
siê o kwotê 1.973.156 z³ jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§2
Dokonuje siê zmian w planie przychodów bud¿etu gminy
Zakliczyn na 2009 rok w sposób nastêpuj¹cy:
1. Zwiêksza siê wolne œrodki, jako nadwy¿ka œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu gminy wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych o kwotê
49.514 z³.
2. Zmniejsza siê planowane do zaci¹gniêcia po¿yczki o kwotê
1.000.000 z³.
3. Stan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia
za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Bud¿et po wy¿ej wymienionych zmianach wynosi:
- dochody 28.952.993 z³
- wydatki 32.358.622 z³
- przychody 5.086.797 z³
- rozchody 1.681.168 z³
2. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt
bud¿etu w kwocie 3.405.629 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z:
- zaci¹gniêtych kredytów w kwocie 3.405.629 z³
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§ 0870 Wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych
4.250

§4
Dokonuje siê przeniesieñ planu wydatków jak w za³¹czniku
Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
§5
Dokonuje siê zmian w limitach wydatków na Wieloletnie
Programy Inwestycyjne jak w za³¹czniku Nr 5 do niniejszej
uchwa³y.
§6
W zwi¹zku ze zmian¹ przychodów dokonuje siê zmiany
w prognozie sfinansowania d³ugu publicznego gminy Zakliczyn na lata 2008-2016 jak w za³¹czniku Nr 6 do niniejszej
uchwa³y.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zakliczyn.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/281/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.
DOCHODY ZWIÊKSZENIA
DZIA£ 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO
18.500
ROZDZIA£ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i Sanitacyjna
wsi
18.500
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej
18.500
DZIA£ 020 LEŒNICTWO
754
ROZDZIA£ 02001 Gospodarka leœna
754
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0750 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
754
DZIA£ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
7.750
ROZDZIA£ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
7.750
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0830 Wp³ywy z us³ug
3.500

DZIA£ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ¥CYCH
OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE
Z ICH POBOREM
142.500
ROZDZIA£ 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego,
podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
3.500
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
3.500
ROZDZIA£ 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych
29.000
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn
9.000
§ 0500 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 20.000
ROZDZIA£ 75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw
110.000
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0460 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
110.000
DZIA£ 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA
ROZDZIA£ 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0920 Pozosta³e odsetki

40.000
40.000
40.000

DZIA£ 801 OŒWIATA I WYCHOWANIE
18.640
ROZDZIA£ 80101 Szko³y Podstawowe
10.225
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0830 Wp³ywy z us³ug
3.435
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej
1.400
§ 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów
5.390
ROZDZIA£ 80110 Gimnazja
5.415
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów
5.415
ROZDZIA£ 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³
3.000
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0830 Wp³ywy z us³ug
3.000
RAZEM ZWIÊKSZENIA

228.144

DOCHODY ZMNIEJSZENIA
DZIA£ 600 TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
1.050.814
ROZDZIA£ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
396.983
w tym:
dochody maj¹tkowe
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorz¹du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego
396.983

Dziennik Urzêdowy
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ROZDZIA£ 60078 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
653.831
w tym:
dochody maj¹tkowe
§ 6334 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin
653.831
DZIA£ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ¥CYCH
OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE
Z ICH POBOREM
200.000
ROZDZIA£ 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
200.000
w tym:
dochody bie¿¹ce
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 200.000
RAZEM ZMNIEJSZENIA

1.250.814

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIV/281/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Poz. 5983

WYDATKI ZMNIEJSZENIA
DZIA£ 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO
1.000.000
ROZDZIA£ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCI¥GOWA I SANITACYJNA WSI
1.000.000
Wydatki maj¹tkowe 1.000.000 z tego:
- rozbudowa oczyszczalni œcieków w Zakliczynie 526.000
- budowa wodoci¹gu w m. GwoŸdziec
474.000
DZIA£ 600 TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
1.354.414
ROZDZIA£ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 700.583
Wydatki maj¹tkowe
700.583
z tego:
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 980
w miejscowoœci Faliszewice
56.088
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 980
w miejscowoœci Faœciszowa
210.138
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 980
w miejscowoœci Zakliczyn-Koñczyska-Lus³awice
434.357
ROZDZIA£ 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLÊSK ¯YWIO£OWYCH
653.831
Wydatki maj¹tkowe
653.831
z tego:
- likwidacja osuwisk w miejscowoœci Ruda Kameralna
653.831
RAZEM ZMNIEJSZENIA

2.354.414

WYDATKI ZWIÊKSZENIA
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
DZIA£ 600 TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
ROZDZIA£ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE
Wydatki bie¿¹ce

65.618
65.618
65.618

DZIA£ 801 OŒWIATA I WYCHOWANIE
315.640
ROZDZIA£ 80101 SZKO£Y PODSTAWOWE
223.225
Wydatki bie¿¹ce
223.225
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
213.805
ROZDZIA£ 80103 ODDZIA£Y PRZEDSZKOLNE W SZKO£ACH
PODSTAWOWYCH
3.200
Wydatki bie¿¹ce
3.200
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
2.200
ROZDZIA£ 80104 PRZEDSZKOLA
29.200
Wydatki bie¿¹ce
29.200
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
24.200
ROZDZIA£ 80110 GIMNAZJA
57.015
Wydatki bie¿¹ce
57.015
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
52.430
ROZDZIA£ 80148 STO£ÓWKI SZKOLNE
3.000
Wydatki bie¿¹ce
3.000
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
3.000
RAZEM ZWIÊKSZENIA

381.258

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIV/281/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.
Przychody i rozchody Bud¿etu
1. Dochody ogó³em
28.952.993
2. Wydatki ogó³em
32.358.622
3. Deficyt
3.405.629
4. Przychody bud¿etu
5.086.797
- zaci¹gane kredyty bankowe
4.368.175
- ze sp³at po¿yczki udzielonej z bud¿etu w latach poprzednich
10.000
- wolne œrodki jako nadwy¿ka œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych
708.622
5. Rozchody bud¿etu
1.681.168
- sp³ata zaci¹gniêtych kredytów bankowych
1.514.318
- sp³ata zaci¹gniêtych po¿yczek
166.850
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXIV/281/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.
PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW WYDATKI
ZMNIEJSZENIA
DZIA£ 801 OŒWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIA£ 80101 SZKO£Y PODSTAWOWE
Wydatki maj¹tkowe

40.000
40.000
40.000

40.000

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Zakliczynie – etap I

Ochrona wód zlewni rzeki Dunajec
oraz walorów środowiskowych
Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pogórza CięŜkowickiego. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków przyniesie efekt oczyszczenia dodatkowo 406 m3 ścieków
na dobę.

2009-2011

Urząd
Miejski
Zakliczyn

6.184.000

Przewidywany
całkowity koszt
inwestycji (w zł)

Planowane nakłady na realizacje
zadania w roku (w zł)
2009
2010
2011
474.000
4.110.000
1.600.000

— 30334 —
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

DZIA£ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA
20.000
ROZDZIA£ 90001 GOSPODARKA ŒCIEKOWA I OCHRONA WÓD
20.000
Wydatki bie¿¹ce
20.000
z tego:
- dotacje
20.000

1

RAZEM ZWIÊKSZENIA
5.000
5.000
5.000

Okres
realizacji
programu

DZIA£ 801 OŒWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIA£ 80101 SZKO£Y PODSTAWOWE
Wydatki bie¿¹ce

Jednostka
realizująca
program

WYDATKI ZWIÊKSZENIA
DZIA£ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
15.000
ROZDZIA£ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŒCIAMI
15.000
Wydatki bie¿¹ce
15.000

Cel - efekty rzeczowe

40.000

Nazwa
programu
zadania

RAZEM ZMNIEJSZENIA

Lp.

40.000

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

z tego:
- rozbudowa SP w Faœciszowej

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXXIV/281/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 5983

PROGNOZA D£UGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY ZAKLICZYN NA 2008 - 2016 ROK.

Lp.

Nazwa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

27 143 446

28 952 993

27 455 033

29 627 000

31 900 000

34 745 000

35 100 000

35 100 000

35 100 000

a) podatki i opłaty lokalne

2 155 567

1 999 000

2 902 937

3 700 000

4 120 000

4 200 000

4 300 000

4 400 000

4 500 000

b) udziały w podatkach państwowych

2 455 329

2 118 906

2 303 045

2 500 000

2 800 000

2 900 000

2 980 000

3 000 000

3 100 000

209 584

549 243

178 297

175 000

180 000

185 000

185 000

190 000

195 000

I

Dochody budŜetu ogółem:
w tym:

c) dochody z mienia
d) subwencje

16 584 446

16 834 798

17 652 000

18 200 000

18 500 000

19 000 000

19 500 000

19 700 000

4 405 654

4 074 119

4 696 130

4 800 000

5 600 000

5 850 000

6 100 000

6 300 000

6 400 000

588 975

989 185

539 826

800 000

1 000 000

1 000 000

815 000

1 000 000

1 000 000

Przychody budŜetu

1 557 326

5 086 797

3 034 845

986 271

10 000

0

0

0

0

473 664

4 368 175

3 024 845

976 271

0

0

0

0

0

PoŜyczki / kredyty

2.2

Papiery wartościowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 003 662

708 622

0

0

0

0

0

0

0

2.5

W tym przychody z zadłuŜenia z poŜyczek kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze
środkami przeznaczonymi w umowie
z podmiotem przekazującym środki
z Funduszu Spójności i funduszy
strukturalnych U.E.
Wolne środki jako nadwyŜka środków
pienięŜnych pozostających na rachunku bieŜącym budŜetu po rozliczeniu kredytów i poŜyczek
NadwyŜka z lat ubiegłych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

Inne przychody budŜetu

80 000

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

Ogółem pozycja I i II

28 700 772

34 039 790

30 489 878

30 613 271

31 910 000

34 745 000

35 100 000

35 100 000

35 100 000

III

Wydatki budŜetu ogółem:

26 465 933

32 358 622

29 633 178

28 788 480

30 102 681

30 495 000

31 031 825

30 831 825

31 331 825

3.1

Wydatki bieŜące w tym:

23 237 440

26 809 098

24 278 884

25 988 480

26 902 681

27 395 000

27 831 825

27 831 825

27 831 825

288 881

400 000

450 000

600 000

500 000

450 000

380 000

150 000

50 000

223 736

384 402

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1
lub
2.2.1

2.3

3.1.1

- koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych
- wydatki bieŜące z udziałem środków
z budŜetu U.E.

Poz. 5983

2.1
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II

14 585 792

e) dotacje z budŜetu państwa do zadań zleconych
f) środki z budŜetu Unii Europejskiej

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXXIV/281/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Nazwa

1.
3.2

2.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

Wydatki majątkowe w tym:

3 228 493

5 549 524

5 354 294

2 800 000

3 200 000

3 100 000

3 200 000

3 000 000

3 500 000

- Wydatki inwestycyjne

3 228 493

5 549 524

5 354 294

2 800 000

3 200 000

3 100 000

3 200 000

3 000 000

3 500 000

0

0

906 000

1 500 000

1 400 000

1 500 000

1 800 000

1 900 000

1 900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 526 216

1 681 168

2 191 916

1 795 184

1 141 319

2 000 000

1 868 175

1 000 000

1 001 116

4.1

Spłata poŜyczek /kredytów

1 526 216

1 681 168

2 191 916

1 795 184

1 141 319

2 000 000

1 868 175

1 000 000

1 001 116

4.2

Wykup pap. Wartościowych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

Udzielone poŜyczki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 815 097

2 081 168

2 641 916

2 395 184

1 641 319

2 450 000

2 248 175

1 150 000

1 051 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 815 097

2 081 168

2 641 916

2 395 184

1 641 319

2 450 000

2 248 175

1 150 000

1 051 116

4 309 587

6 996 594

7 829 523

7 010 610

5 869 291

3 869 291

2 001 116

1 001 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 309 587

6 996 594

7 829 523

7 010 610

5 869 291

3 869 291

2 001 116

1 001 116

0

6,69

7,19

9,62

8,08

5,15

7,05

6,41

3,28

2,99

15,88

24,17

28,52

23,66

18,40

11,14

5,70

2,85

0,00

3.3
3.3.1

Ogółem 3.1.1 +IV
4.3.1

4.4
V

w tym: Spłata rozchodów z tytułu zadłuŜenia
zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem
Spójności Unii Europejskiej
OBCIĄśENIA BUDśETU suma

5.2

ŁĄCZNE ZADŁUśENIE NA KONIEC ROKU BUDśETOWEGO - z tytułu kredytów, - z tytułu
poŜyczek, - z tytułu emisji obligacji, -z tytułu
zobowiązań wymagalnych
w tym: Dług publiczny powstały w związku ze
środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi
lub funduszem Spójności U.E.
Saldo zadłuŜenia V-5.1

VI

Wskaźniki zadłuŜenia

6.1

Wskaźnik procentowy zadłuŜenia z art. 169
Ustawy o finansach publicznych 4.4:I T 15%
Wskaźnik procentowy zadłuŜenia z art. 170
Ustawy o finansach publicznych 5.2:I T 60%

5.1

6.2

Poz. 5983

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
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0

IV

w tym wydatki majątkowe z udziałem środków
z budŜetu U.E.
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
w tym poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku
z realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności lub
funduszu strukturalnych U.E. (szpital)
Rozchody budŜetu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

Lp.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767
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5984
Uchwa³a Nr XXXIV/284/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z póŸn. zm.) - Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Obni¿a siê œredni¹ cenê skupu ¿yta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2010, og³oszon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 19 paŸdziernika 2009 r. w sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2009 roku z kwoty 34,10 z³ za 1 dt do
kwoty 34 z³ za 1 dt.

Poz. 5984, 5985, 5986

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,16 z³ od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,35 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 12,50 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 6,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d ) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,90 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 3,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, za wyj¹tkiem budynków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku dla
których stawka podatku wynosi 5,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartoœci okreœlonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 Ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.

§2
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zakliczyn.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Traci moc Uchwa³a Nr XXV/198//08 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zakliczyn.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
§4
5985
Uchwa³a Nr XXXIV/285/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia i ma zastosowanie do podatku nale¿nego
od 2010 roku.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
5986

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póŸn. zm.) - Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co nastêpuje:

Uchwa³a Nr XXXIV/286/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie okreœlenia wzorów formularzy do podatku
od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku leœnego.

§1
Okreœla siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Zakliczyn:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,00 z³ od 1 ha powierzchni,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z póŸn. zm.) i art. 6a ust. 11 Ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z póŸn. zm.), art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o podatku leœnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póŸn.
zm.) - Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30338 —

§1
1. Ustala siê wzór formularza: Informacja w sprawie podatku
od nieruchomoœci , podatku rolnego i podatku leœnego dla
osób fizycznych jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wzór formularza: Deklaracja na podatek od nieruchomoœci jak w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Ustala siê wzór formularza: Deklaracja na podatek rolny jak
w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
4. Ustala siê wzór formularza: Deklaracja na podatek leœny jak
w za³¹czniku Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXV/199/08 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku leœnego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zakliczyn.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

Poz. 5986

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30339 —

Poz. 5986
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/286/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30340 —

Poz. 5986

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30341 —

Poz. 5986

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30342 —

Poz. 5986

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30343 —

Poz. 5986
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIV/286/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30344 —

Poz. 5986

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30345 —

Poz. 5986

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30346 —

Poz. 5986
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIV/286/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30347 —

Poz. 5986

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30348 —

Poz. 5986

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30349 —

Poz. 5986

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30350 —

Poz. 5986
Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXIV/286/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30351 —

Poz. 5986

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 767

— 30352 —

12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) - Rada Miejska w Zakliczynie
uchwala, co nastêpuje:

5987
Uchwa³a Nr XXXIV/288/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

§1

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia

Lp.

Poz. 5987

Okreœla siê wysokoœæ rocznych stawek podatku od jednego œrodka transportowego obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy
Zakliczyn:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony œrodowiska:
Stawka podatku (w złotych)
dla samochodów wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
320
290

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

1.

powyŜej 3,5 do 5,5 włącznie

2.

powyŜej 5,5 do 7,5 włącznie

440

400

3.

powyŜej 7,5 do 9,0 włącznie

520

470

4.

powyŜej 9,0 i poniŜej 12,0

600

540

b) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony œrodowiska:
Lp.

Stawka podatku (w złotych)
dla samochodów wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
400
360

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

1. powyŜej 3,5 do 5,5 włącznie
2. powyŜej 5,5 do 7,5 włącznie

550

495

3. powyŜej 7,5 do 9,0 włącznie

650

585

4. powyŜej 9,0 i poniŜej 12,0

750

675

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z tym, ¿e w zale¿noœci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równowaŜne

nie mniej niŜ

mniej niŜ

1.

12

14

1.000

1.250

2.

14

15

1.160

1.450

3.

15

1.320

1.650

Dwie osie

Trzy osie
4.

12

19

1.200

1.500

5.

19

23

1.280

1.600

6.

23

25

1.360

1.700

7.

25

1.440

1.800

Cztery osie i więcej
8.

12

25

1.280

1.600

9.

25

27

1.360

1.700

10.

27

29

1.440

1.800

11.

29

31

1.720

2.480

12.

31

1.800

2.480
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3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony œrodowiska:

Lp.

Stawka podatku (w złotych) od ciągników siodłowych
i balastowych wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
640
580

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

1.

od 3,5 do 7,5 włącznie

2.

powyŜej 7,5 i poniŜej 12

800

720

b) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony œrodowiska:
Lp.

Stawka podatku (w złotych) od ciągników siodłowych
i balastowych wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
800
720

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

1.

od 3,5 do 7,5 włącznie

2.

powyŜej 7,5 i poniŜej 12

1.000

900

4) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równowaŜne

nie mniej niŜ

mniej niŜ

1.

12

18

960

1.200

2.

18

25

1.040

1.300

3.

25

31

4.

31

Dwie osie

1.200

1.500

1.430

1.960

Trzy osie i więcej
5.

12

36

1.260

1.750

6.

36

40

1.440

1.800

7.

40

1.800

2.580

5) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
Lp.
1.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów (w tonach)
nie mniej niŜ
mniej niŜ
7
12

Stawka podatku (w złotych)
od przyczep i naczep wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
400
300

6) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25

18
25

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równowaŜne
Jedna oś

1.
2.
3.

240
320
400

300
400
570
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niŜ

Poz. 5987, 5988

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym
zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równowaŜne

mniej niŜ
Dwie osie

4.

12

28

240

320

5.

28

33

630

860

6.

33

38

960

1.310

7.

38

1.200

1.720

690

960

960

1.300

Trzy osie i więcej
8.

12

9.

38

38

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony œrodowiska:
Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)
od autobusów wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
400
360

1.

do 15 miejsc włącznie

2.

powyŜej 15 i mniej niŜ 30 miejsc

560

500

3.

równa lub wyŜsza niŜ 30 miejsc

1.040

940

b) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony œrodowiska:
Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

1. do 15 miejsc włącznie

Stawka podatku (w złotych)
od autobusów wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
500
450

2. powyŜej 15 i mniej niŜ 30 miejsc

700

630

3. równa lub wyŜsza niŜ 30 miejsc

1.300

1.170

§2

5988

Trac¹ moc Uchwa³y Nr XXIX/235/05 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie okreœlenia stawek
podatku od œrodków transportowych i Nr XVI/107/07 Rady
Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Nr XXIX/235/05 w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych.

Uchwa³a Nr XXXIV/296/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zakliczyn.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

w sprawie zmian w statucie Gminy.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz
art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku
z Uchwa³¹ Nr XXVIII/227/05 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia
28 paŸdziernika 2005 r. w sprawie podzia³u Regionalnego CentrumTurystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie,
Uchwa³¹ Nr XXXII/253/2006 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia
10 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczêci Gminy Zakliczyn oraz zasad i warunków u¿ywania
herbu, barw i pieczêci Gminy Zakliczyn oraz Uchwa³¹ Nr XXXI/
271/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u Szko³y Podstawowej i Przedszkola w GwoŸdŸcu oraz nadania statutu, - Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co nastêpuje:
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§1
W Statucie Gminy Zakliczyn, stanowi¹cym za³¹cznik do
Uchwa³y Nr III/21/02 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy, uchwale
Nr IV/33/03 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy oraz uchwale Nr XXXI/
249/06 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 5 stycznia 2006 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5
1. Herbem Gminy Zakliczyn s¹ w polu srebrnym trzy czarne
tr¹by (rogi) o nawi¹zaniach z³otych ustnikami do œrodka.
2. Flag¹ Gminy Zakliczyn jest ¿ó³ty prostok¹tny p³at z trzema czarnymi pasami. Poœrodku tarcza herbowa z god³em
Gminy Zakliczyn.
3. Bannerem Gminy Zakliczyn jest ¿ó³ty prostok¹t z trzema
czarnymi pasami. U góry tarcza herbowa z god³em Gminy Zakliczyn.
4. Pieczêci¹ Gminy Zakliczyn jest pieczêæ okr¹g³a o œrednicy
36 mm. W otoku napis "GMINA ZAKLICZYN", miêdzy napisem "GMINA" a "ZAKLICZYN" dwie szeœcioramienne
gwiazdki. W œrodku ko³a (pieczêci) god³o z herbu Gminy
Zakliczyn.
5. Wzór herbu gminy, flagi gminy, banneru gminy, pieczêci
gminy stanowi za³¹cznik Nr 2 do Statutu."
2) Za³¹cznik Nr 2 do Statutu Gminy Zakliczyn otrzymuje
brzmienie jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3) Za³¹cznik Nr 3 do Statutu Gminy Zakliczyn otrzymuje
brzmienie:
"Za³¹cznik Nr 3 do Statutu Gminy Zakliczyn
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie.
2. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Paleœnicy.
3. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach.
4. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola we Wróblowicach.
5. Zespó³ Szko³y Podstawowej i Przedszkola w GwoŸdŸcu.
6. Szko³a Podstawowa w Dzier¿aninach.
7. Szko³a Podstawowa w Faœciszowej.
8. Szko³a Podstawowa w Stró¿ach.
9. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie.
10. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zakliczynie.
11. Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie.
12. Gminna Biblioteka Publiczna w Zakliczynie.
13. Zak³ad Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie."
§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/296/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy.
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Zakliczyn
HERB GMINY ZAKLICZYN

FLAGA GMINY ZAKLICZYN

Dziennik Urzêdowy
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BANNER GMINY ZAKLICZYN

Poz. 5988, 5989
5989
Uchwa³a Nr XXXIV/297/09
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkó³ podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
na terenie Gminy Zakliczyn oraz trybu i zakresu kontroli
prawid³owoœci ich wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 Ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Zakliczynie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwa³a okreœla tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkó³ podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na
terenie Gminy Zakliczyn oraz tryb i zakres kontroli prawid³owoœci ich wykorzystania.
§2

PIECZÊÆ GMINY ZAKLICZYN

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera

Ilekroæ w postanowieniach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) placówce lub placówce oœwiatowej - nale¿y przez to rozumieæ publiczne i niepubliczne przedszkola, zespo³y i punkty
przedszkolne oraz szko³y podstawowe i gimnazja;
2) organie dotuj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Zakliczyn;
3) organie prowadz¹cym placówkê - nale¿y przez to rozumieæ osobê prawn¹ lub fizyczn¹ prowadz¹c¹ placówkê;
4) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŸn. zm.);
5) ustawie o finansach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ
Ustawê z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
6) dotacji - nale¿y przez to rozumieæ udzielan¹ z bud¿etu Gminy
Zakliczyn, na zasadach wynikaj¹cych z przepisów art. 80
lub art. 90 ustawy i niniejszej uchwa³y, "dotacjê podmiotow¹" w rozumieniu art. 131 ustawy o finansach publicznych, która przeznaczona jest na dofinansowanie dzia³alnoœci bie¿¹cej z tytu³u prowadzenia placówki w danym roku
bud¿etowym;
7) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wychowanka
w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego;
8) wydatkach bie¿¹cych - nale¿y przez to rozumieæ wydatki
ponoszone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie
budynku i zabezpieczenie procesu dydaktyczno-wychowawczego;
9) wydatkach bie¿¹cych na jednego ucznia - nale¿y przez to
rozumieæ kwotê wydatków bie¿¹cych w przeliczeniu na jednego ucznia, wyliczon¹ na podstawie ustalonych wydatków bie¿¹cych placówek oraz liczby uczniów wed³ug sprawozdañ SIO (System Informacji Oœwiatowej) na dzieñ
30 wrzeœnia;
10) rachunku bankowym - nale¿y przez to rozumieæ rachunek
bankowy za³o¿ony przez osobê prowadz¹c¹ placówkê, któ-
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ry s³u¿y wy³¹cznie dla dokonywania operacji finansowych
zwi¹zanych z prowadzeniem placówki;
11) rozliczeniu dotacji - nale¿y przez to rozumieæ przedstawienie Gminie Zakliczyn informacji, niezbêdnych do ustalania
wysokoœci dotacji nale¿nej dla placówki oraz ustalenie wysokoœci zobowi¹zania Gminy Zakliczyn z tytu³u dop³aty na
rzecz placówki wzglêdnie ustalenie kwoty pieniê¿nej nale¿nej Gminie Zakliczyn z tytu³u nadp³aty dotacji;
12) nadp³acie dotacji - nale¿y przez to rozumieæ dotacje pobrane nienale¿nie lub w nadmiernej wysokoœci.
§3
1. Przedszkola publiczne otrzymuj¹ na ka¿dego ucznia dotacjê w wysokoœci równej wydatkom bie¿¹cym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminê Zakliczyn, z tym ¿e na ucznia niepe³nosprawnego w wysokoœci 100 % kwoty przewidzianej na niepe³nosprawnego ucznia przedszkola w czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê Zakliczyn.
2. Osoba prowadz¹ca wychowanie przedszkolne publiczne
w formie zespo³u wychowania przedszkolnego lub punktu
przedszkolnego, otrzymuje na ka¿dego ucznia objêtego tymi
formami wychowania przedszkolnego dotacjê w wysokoœci
50 % wydatków bie¿¹cych przewidzianych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminê Zakliczyn, z tym ¿e na ucznia niepe³nosprawnego w wysokoœci
100 % kwoty przewidzianej na niepe³nosprawnego ucznia
przedszkola w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê Zakliczyn.
3. Przedszkola niepubliczne otrzymuj¹ na ka¿dego ucznia dotacjê w wysokoœci 75 % wydatków bie¿¹cych ponoszonych
na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminê Zakliczyn, z tym ¿e na ucznia niepe³nosprawnego w wysokoœci 100 % kwoty przewidzianej na niepe³nosprawnego ucznia przedszkola w czêœci oœwiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê Zakliczyn pod warunkiem ¿e osoba prowadz¹ca przedszkole niepubliczne poda planowan¹ liczbê uczniów nie póŸniej ni¿ do 30
wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
4. Osoba prowadz¹ca wychowanie przedszkolne niepubliczne
w formie zespo³u wychowania przedszkolnego lub punktu
przedszkolnego otrzymuje na ka¿dego ucznia objêtego tymi
formami wychowania przedszkolnego dotacjê w wysokoœci
50 % wydatków bie¿¹cych ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminê Zakliczyn, z tym ¿e na ucznia niepe³nosprawnego w wysokoœci
100 % kwoty przewidzianej na niepe³nosprawnego ucznia
przedszkola w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê Zakliczyn - pod warunkiem ¿e osoba
prowadz¹ca niepubliczn¹ formê wychowania poda planowan¹ liczbê uczniów nie póŸniej ni¿ do 30 wrzeœnia r. poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
5. Szko³y publiczne otrzymuj¹ na ka¿dego ucznia dotacjê w wysokoœci równej wydatkom bie¿¹cym przewidzianym na jednego ucznia w szko³ach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminê Zakliczyn.
6. Szko³y niepubliczne o uprawnieniach szkó³ publicznych, w których realizowany jest obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki, otrzymuj¹ na ka¿dego ucznia dotacjê w wysokoœci równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szko³y w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminê Zakliczyn w danym roku - pod
warunkiem ¿e osoba prowadz¹ca szko³ê poda planowan¹
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liczbê uczniów nie póŸniej ni¿ do 30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
§4
1. Udzielenie dotacji nastêpuje na podstawie wniosku wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawieraæ:
1) datê sporz¹dzenia wniosku;
2) pieczêæ organu prowadz¹cego zawieraj¹c¹ nazwê organu oraz adres;
3) nazwê placówki, wraz z adresem, na któr¹ ma byæ przekazywana dotacja;
4) numer i datê zaœwiadczenia o wpisie do Ewidencji Niepublicznych Szkó³ i Placówek Oœwiatowych prowadzonej
przez Gminê Zakliczyn - w przypadku niepublicznego
przedszkola, zespo³u i punktu przedszkolnego oraz szko³y
podstawowej i gimnazjum,
5) datê i numer decyzji nadaj¹cej uprawnienia szko³y publicznej - w przypadku szko³y niepublicznej;
6) numer rachunku bankowego placówki (wraz ze wskazaniem nazwy banku), na który ma byæ przekazywana
dotacja;
7) okreœlenie planowanej na dany rok liczby uczniów, na
których ma byæ udzielona dotacja. Przedszkola dodatkowo podaj¹ liczbê:
a)uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Zakliczyn,
b)uczniów zamieszka³ych na terenie innych gmin,
c)uczniów niepe³nosprawnych;
8) klauzulê w sprawie zobowi¹zania do informowania organu dotuj¹cego przez organ prowadz¹cy o zmianach zachodz¹cych w liczbie uczniów w okresie dotowanym, zmianach zachodz¹cych w nazwie i numerze rachunku bankowego, na który ma byæ przekazywana dotacja, zmianach
zachodz¹cych w nazwie i adresie osoby prawnej i fizycznej, prowadz¹cej placówkê;
9) wniosek o dotacjê winien byæ podpisany przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych i reprezentowania na zewn¹trz, zgodnie z zapisami w aktualnym
i w³aœciwym (dla organu prowadz¹cego) rejestrze.
§5
1. Organ dotuj¹cy powiadamia organ prowadz¹cy placówkê
o wysokoœci dotacji ustalonej na jednego ucznia obowi¹zuj¹cej w danym roku, po ustaleniu jej wysokoœci.
2. Do czasu powiadomienia organu prowadz¹cego placówkê
przez organ dotuj¹cy o nowej wysokoœci dotacji obowi¹zuj¹cej w danym roku, obowi¹zuje wysokoœæ dotacji z roku
poprzedniego.
3. W przypadku zmiany w trakcie roku bud¿etowego kwot
w czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminê Zakliczyn, stanowi¹cych podstawê do naliczenia dotacji, organ dotuj¹cy dokonuje weryfikacji kwoty dotacji nale¿nej i odpowiednio, o ustalon¹ ró¿nicê, zwiêksza lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesi¹ce danego roku.
4. O weryfikacji kwoty dotacji nale¿nej na jednego ucznia powiadamiany jest organ prowadz¹cy placówkê, do koñca miesi¹ca, w którym dokonano takiej weryfikacji.
§6
1. Dotacje dla placówek prowadzonych przez osoby prawne
i fizyczne, inne ni¿ Gmina Zakliczyn, s¹ przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadañ placówki w zakresie kszta³ce-
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nia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spo³ecznej. Dotacje mog¹ byæ wykorzystane wy³¹cznie na pokrycie wydatków bie¿¹cych placówki.
2. Dotacje przekazywane s¹ w 12 czêœciach w terminie do ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca na rachunek bankowy placówki.
3. Organ prowadz¹cy placówkê przedk³ada organowi dotuj¹cemu pisemn¹ informacjê o aktualnej liczbie uczniów, do
dnia 10 miesi¹ca, na który zostaje udzielona dotacja wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
4. W okresie ferii letnich, tj. za lipiec i sierpieñ danego roku,
organ dotuj¹cy przekazuje dotacjê wed³ug œredniej liczby
uczniów w I pó³roczu danego roku.
5. Organy prowadz¹ce przedszkola i inne formy wychowania
przedszkolnego zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia informacji o terminie przerwy w okresie letnim, nie póŸniej ni¿ do dnia
5 czerwca danego roku.
§7
1. Organ prowadz¹cy placówkê sporz¹dza i przekazuje organowi dotuj¹cemu rozliczenie roczne w terminie do dnia
10 stycznia roku nastêpnego.
2. Rozliczenie dotacji dokonuje siê wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
3. Rozliczenie dotacji winno byæ podpisane przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych i reprezentowania na zewn¹trz, zgodnie z zapisami w aktualnym
i w³aœciwym (dla organu prowadz¹cego) rejestrze.
4. Organ dotuj¹cy mo¿e kontrolowaæ prawid³owoœæ wykorzystania dotacji przyznanej placówce.
5. Osoby upowa¿nione przez organ dotuj¹cy do przeprowadzenia kontroli maj¹ prawo wstêpu do placówki oraz wgl¹du do prowadzonej przez ni¹ dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
6. Organ dotuj¹cy w zwi¹zku z przeprowadzan¹ kontrol¹ prawid³owoœci wykorzystywania dotacji przez placówkê mo¿e
przetwarzaæ dane osobowe uczniów tej placówki.
7. Tryb kontroli prawid³owoœci wykorzystania dotacji okreœla
za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
8. Nadp³aty dotacji, stwierdzone przez organ dotuj¹cy podlegaj¹:
1) w ci¹gu roku - zwrotowi do bud¿etu Gminy Zakliczyn
w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia nadp³aty,
2) na koniec roku - potr¹ceniu z dotacji roku nastêpnego,
a w przypadku braku takiej dotacji - wp³aceniu do bud¿etu Gminy Zakliczyn w terminie do dnia 15 stycznia roku
nastêpnego.
§8
1. W przypadku podjêcia przez organ prowadz¹cy placówkê
decyzji o jej likwidacji, jest on zobowi¹zany do poinformowania organu dotuj¹cego o planowanym terminie likwidacji w ci¹gu 14 dni od daty podjêcia decyzji o likwidacji.
2. Po likwidacji placówki, organ prowadz¹cy zobowi¹zany jest
do dokonania rozliczenia udzielonej dotacji za okres dzia³alnoœci w danym roku, w terminie 30 dni od daty jej likwidacji.
§9
Traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Zakliczynie Nr XXII/
178/08 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkó³
zak³adanych i prowadzonych na terenie Gminy Zakliczyn przez
inne podmioty ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego.
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§ 10

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zakliczyn.
§ 11
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 stycznia 2010 r.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIV/271/2009
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIV/271/2009
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIV/271/2009
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXIV/271/2009
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 19 listopada 2009 r.
Tryb kontroli prawid³owoœci wykorzystania dotacji
§1
Definicje i postanowienia ogólne
U¿yte poni¿ej okreœlenia oznaczaj¹:
a)"organ kontroluj¹cy" - Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn,
b)"jednostka kontrolowana" - publiczne i niepubliczne przedszkole, zespó³ i punkt przedszkolny oraz szko³a podstawowa
i gimnazjum objête postêpowaniem kontrolnym,
c)"kontroluj¹cy" - pracownik Urzêdu Miejskiego w Zakliczynie,
któremu polecono wykonanie przeprowadzenia kontroli.
§2
Upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli
1. Kontrolê przeprowadza siê na podstawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej.
2. Upowa¿nienie podpisuje Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.
3. Upowa¿nienie do kontroli zawiera: nazwisko i imiê kontroluj¹cego, nazwê jednostki kontrolowanej, okres objêty kontrol¹, termin rozpoczêcia i zakoñczenia kontroli.
Wzór upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli stanowi
za³¹cznik Nr 1.
4. Kontrole mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego kontroluj¹cego lub przez zespó³ wieloosobowy. W drugim przypadku w upowa¿nieniu wymienia siê nazwiska i imiona
wszystkich kontroluj¹cych i wyznacza siê kontroluj¹cego
koordynatora, kieruj¹cego pracami zespo³u kontrolnego.
§2
Termin i sposób powiadomienia o przysz³ej kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn powiadamia pisemnie
jednostkê kontrolowan¹ i organ prowadz¹cy t¹ jednostkê, o terminie przysz³ej kontroli prawid³owoœci wykorzystania dotacji,
nie póŸniej ni¿ na 7 dni przed jej rozpoczêciem.
§3
Tryb przeprowadzenia kontroli
1. Kontroluj¹cy przystêpuje do wykonywania czynnoœci kontrolnych po okazaniu legitymacji s³u¿bowej (lub dowodu osobistego) i imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Czynnoœci kontrolne przeprowadza siê w siedzibie jednostki
kontrolowanej.
3. Czynnoœci kontrolne przeprowadza siê w dniach i godzinach
pracy obowi¹zuj¹cych w jednostce kontrolowanej.
4. Kontroluj¹cy dokonuje ustaleñ kontroli na podstawie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania.
5. Do badania prawid³owoœci wykorzystania dotacji kontroluj¹cy stosuje ca³oœciow¹ metodê kontroli, która polega na
sprawdzeniu wszystkich operacji finansowych wchodz¹cych
w okres objêty kontrol¹.
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6. Kontroluj¹cy mo¿e wzywaæ kierownika lub pracowników jednostki kontrolowanej do z³o¿enia wyjaœnieñ ustnych lub na
piœmie. Kierownik lub pracownicy mog¹ tak¿e sk³adaæ kontrolerowi pisemne oœwiadczenia. Pisemne wyjaœnienia
i oœwiadczenia stanowi¹ za³¹czniki do protoko³u.
7. Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przechowywana
jest w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych dostêp do niej osobom nieupowa¿nionym.
8. Podczas czynnoœci kontrolnych kontroluj¹cy nie mo¿e informowaæ kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych
w toku kontroli uchybieniach i nieprawid³owoœciach dotycz¹cych prawid³owoœci wykorzystania dotacji.
9. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³ w dwóch
jednobrzmi¹cych egzemplarzach.
§4
Protokó³ kontroli
1. Protokó³ kontroli powinien zawieraæ:
a) nazwê kontrolowanej jednostki i jej adres,
b) imiê, nazwisko i stanowisko s³u¿bowe kontroluj¹cego oraz
numer i datê wydania upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli,
c) datê rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoœci kontrolnych
w jednostce kontrolowanej,
d) okreœlenie przedmiotowego zakresu kontroli (kontrola
prawid³owoœci wykorzystania dotacji) i okresu objêtego
kontrol¹,
e) imiê i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej
i g³ównego ksiêgowego oraz osób udzielaj¹cych informacji,
f) przebieg i wyniki czynnoœci kontrolnych,
g) stwierdzone podczas kontroli fakty stanowi¹ce podstawê do oceny prawid³owoœci wykorzystania dotacji,
h) zastosowan¹ ca³oœciow¹ metodê kontroli do badania prawid³owoœci wykorzystania dotacji,
i) informacjê o za³¹cznikach do protoko³u oraz ich wyszczególnienie,
j) informacjê o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie odmowy podpisania protoko³u i z³o¿enia w ci¹gu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych
wyjaœnieñ co do przyczyny tej odmowy,
k) dane o liczbie egzemplarzy sporz¹dzonego protoko³u,
l) informacjê o wpisie przeprowadzonej kontroli do ewidencji kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej.
m) datê i miejsce podpisania protoko³u.
2. Protokó³ na ostatniej stronie podpisuje kontroluj¹cy, kierownik oraz g³ówny ksiêgowy jednostki kontrolowanej.
Ka¿da strona protoko³u jest parafowana przez wymienione osoby.
3. W przypadku odmowy podpisania protoko³u wyjaœnienia
kierownika w tej sprawie za³¹cza siê do protoko³u. Odmowê
podpisania protoko³u i z³o¿enie wyjaœnieñ kontroluj¹cy odnotowuje w protokole.
4. Odmowa podpisania protoko³u kontroli przez kierownika
jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protoko³u przez kontroluj¹cego i do realizacji ustaleñ
kontroli.
5. Kierownikowi i g³ównemu ksiêgowemu jednostki kontrolowanej przys³uguje wniesienie zastrze¿eñ do ustaleñ protoko³u kontroli do Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn w terminie 7 dni od daty podpisania protoko³u.
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§5
Postêpowanie pokontrolne
1. Na podstawie wyników kontroli kontroluj¹cy przygotowuje
projekt wyst¹pienia pokontrolnego, które zatwierdza i podpisuje Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.
2. Wyst¹pienie pokontrolne zawiera opis ujawnionych w toku
kontroli nieprawid³owoœci dotycz¹cych prawid³owoœci wykorzystania dotacji i przyczyny ich powstania.
3. Wyst¹pienie pokontrolne przekazuje siê jednostce kontrolowanej nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia podpisania
protoko³u kontroli.
4. Jednostka kontrolowana jest obowi¹zana w terminie 7 dni
od dnia dorêczenia wyst¹pienia zawiadomiæ Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.
5. Do wniosków zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym jednostce kontrolowanej przys³uguje prawo zg³oszenia zastrze¿enia do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zakliczynie,
w terminie 7 dni od dnia dorêczenia wyst¹pienia, za poœrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. Podstaw¹
zg³oszenia zastrze¿enia mo¿e byæ tylko zarzut naruszenia
prawa przez b³êdn¹ jego wyk³adniê lub niew³aœciwe zastosowanie.
6. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu na
czas rozpatrzenia zastrze¿enia w odniesieniu do wniosków
pokontrolnych objêtych zastrze¿eniem.
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej: W. Kuzera
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotycz¹cych aktów prawnych og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Sk³ad: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i Kolporta¿: Zak³ad Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Egzemplarze z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia do Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zak³ad Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
do 5 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.
Drukowano na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (012) 392-16-96
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