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6024
Uchwa³a* Nr LXXXVII/1132/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Przegorza³y".
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Przegorza³y", zwany dalej planem,
stwierdzaj¹c jego zgodnoœæ z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
2. Plan obejmuje obszar o pow. 32 ha, po³o¿ony pomiêdzy
ulicami: ul. Jod³ow¹ od strony zachodniej a ul. Ksiêcia
Józefa od strony po³udniowo-zachodniej, w granicy okreœlonej na rysunku planu zgodnie z uchwa³¹ Nr VII/104/07
Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Przegorza³y".
ROZDZIA£ I
Ustalenia wprowadzaj¹ce
§2
1. Jako podstawowy cel planu przyjêto ustalenie regu³ uporz¹dkowania istniej¹cej zabudowy, w³aœciwego wykorzystania rezerw terenów dla zabudowy mieszkaniowej oraz warunki kszta³towania przestrzeni publicznych. Ustalenia planu okreœlaj¹ - zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju - granice i sposób zainwestowania i zagospodarowania
terenów, których znacz¹ca czêœæ posiada wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe oraz reguluj¹ zasady rozwoju terenów
________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

mieszkaniowych i us³ugowych, w celu stworzenia harmonijnie skomponowanego s¹siedztwa terenów zieleni publicznej, z uwzglêdnieniem:
1) ochrony wartoœciowych terenów i elementów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
2) u¿ytkowego (w tym publicznego) ich wykorzystywania
dla rekreacji i wypoczynku,
3) niezbêdnej infrastruktury technicznej i us³ugowej, s³u¿¹cej ww. celom.
2. Realizacja celu planu obejmuje zapisane w jego ustaleniach
dzia³ania dotycz¹ce w szczególnoœci:
1) uporz¹dkowania i zapewnienia dro¿noœci komunikacyjnej obszaru,
2) uporz¹dkowania i podporz¹dkowania okreœlonym funkcjom istniej¹cej zabudowy z uwzglêdnieniem rezerw terenów niezainwestowanych,
3) uwzglêdnienia istniej¹cych ograniczeñ terenowych, wartoœci przyrodniczych i krajobrazowych w rozwi¹zaniach
przestrzennych celem zachowania indywidualnego charakteru obszaru.
§3
1. Integralnymi czêœciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000,
2) Za³¹cznik Nr 2 - Rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w skali 1:2000,
3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) Za³¹cznik Nr 4 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasadach ich finansowania.
2. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w:
1) Rozdziale II. Ustalenia Ogólne obowi¹zuj¹ce na ca³ym
obszarze objêtym planem,
2) Rozdziale III. Ustalenia Szczegó³owe obowi¹zuj¹ce na poszczególnych terenach wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi
i wyró¿nionych symbolem literowym lub literowo-cyfrowym,
3) Rysunku planu zawieraj¹cym poza ustaleniami wynikaj¹cymi z dokumentów i decyzji wi¹¿¹cych, wg przepisów
odrêbnych, ustalenia planu:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
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c) przeznaczenie terenu wg symboli podanych w § 21-33,
d) symbole identyfikuj¹ce tereny,
e) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy,
f) okazy drzew wskazane do ochrony,
g) obiekty zabytkowe ujête w gminnej ewidencji zabytków,
h) Strefa Ochrony Konserwatorskiej Zespo³u Podworskiego,
i) g³ówne œcie¿ki rowerowe;
4) Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej ustalaj¹cym zasady uzbrojenia terenu, obowi¹zuj¹cym w zakresie ideowego uk³adu sieci infrastruktury technicznej i proponowanej aran¿acji pasów drogowych, do uœciœlenia na
etapie projektu budowlanego,
3. Ustalenia planu, o których mowa w ust. 2 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
4. Ustalenia planu rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem
przepisów odrêbnych.
§4
1. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole dla okreœlenia podstawowego przeznaczenia terenów:
1) MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MNU teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
3) U teren us³ug komercyjnych,
4) UP teren us³ug publicznych,
5) UT teren obs³ugi ruchu turystycznego,
6) ZU teren zieleni urz¹dzonej,
7) ZL teren leœny,
8) KDL teren drogi publicznej klasy L (lokalnej),
9) KDD - teren dróg publicznych klasy D (dojazdowej),
10) KDX teren komunikacji publicznej jako wydzielony ci¹g
pieszo-jezdny,
11) KDW teren dróg wewnêtrznych,
12) E teren infrastruktury elektroenergetycznej.
2. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu oraz w tekœcie niniejszej Uchwa³y wyró¿niono symbolem literowym lub cyfrowo-literowym np. 1MN, gdzie:
1) cyfra - oznacza kolejny numer porz¹dkowy terenu wyró¿niaj¹cy go spoœród pozosta³ych terenów,
2) litery - oznaczaj¹ podstawowe przeznaczenie terenu.
3. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu zosta³ ograniczony
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ obowi¹zuj¹c¹ w osi jej oznaczenia graficznego.
§5
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1;
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
w planie, ograniczony na Rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego
terenu;
3) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozumieæ ustalony w planie sposób u¿ytkowania terenów w
obrêbie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi, któremu winny byæ podporz¹dkowane inne sposoby
u¿ytkowania okreœlone jako dopuszczone, uzupe³niaj¹ce i wzbogacaj¹ce podstawowy sposób u¿ytkowania.
W przeznaczeniu podstawowym mieszcz¹ siê równie¿
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towarzysz¹ce elementy zagospodarowania terenu:
a) zieleñ urz¹dzona, niezbêdna do zapewnienia w³aœciwego procentowego wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej,
b) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, niezbêdne dla obs³ugi terenu;
4) Strefie Nadzoru Archeologicznego - nale¿y przez to
rozumieæ utrzymany planem obszar strefy ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków;
5) wskaŸniku zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni
dzia³ki lub terenu inwestycji;
6) elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku usytuowan¹ wzd³u¿ drogi, z której dany budynek jest obs³ugiwany komunikacyjnie;
7) frontowej czêœci dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ pas
terenu o szerokoœci 15.0 m mierzony od nieprzekraczalnych linii zabudowy w g³¹b dzia³ki budowlanej, od strony dróg publicznych,
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza
siê wznoszenie budynków z wy³¹czeniem balkonów, loggi, werand, wykuszy itp. wystaj¹cych poza obrys budynku wiêcej ni¿ 1m oraz okreœlonych w ustaleniach planu
rodzajów budowli nadziemnych nie bêd¹cych liniami
przesy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu;
9) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, na której musi stan¹æ elewacja budynków
z wy³¹czeniem balkonów, loggi, wykuszy, werand itp. wystaj¹cych poza obrys budynku wiêcej ni¿ 1m i/lub okreœlonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych nie bêd¹cych liniami przesy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu;
10) detalu architektonicznym - nale¿y przez to rozumieæ
element konstrukcyjny, os³onowy, ozdobny maj¹cy
wp³yw na estetyczne i harmonijne kszta³towanie obiektu budowlanego;
11) wysokoœæ obiektu (budynku) - nale¿y przez to rozumieæ
maksymalny pionowy wymiar liczony od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do obiektu do kalenicy budynku, lub w przypadku zielonych dachów p³askich
do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropodachu, ³¹cznie
z gruboœci¹ izolacji cieplnej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej;
12) us³ugach komercyjnych - rozumie siê przez to us³ugi
i urz¹dzenia us³ugowe w szczególnoœci z zakresu: handlu detalicznego do 400 m2, gastronomii, turystyki i rekreacji, finansów i ubezpieczeñ, edukacji, administracji
gospodarczej, obs³ugi komunikacji, gabinetów lekarskich,
optycznych i protetycznych, pralni, kwiaciarni, drobnego rzemios³a (np.: fryzjerstwa, introligatorni, cukierni,
gabinetu kosmetycznego, zak³adu zegarmistrza, jubilera, itp., z wy³¹czeniem uci¹¿liwych us³ug rzemieœlniczych
takich jak: warsztaty naprawczo-mechaniczne, wulkanizacja, zak³ady lakiernicze, blacharskie, betoniarskie,
brukarskie, œlusarskie, tapicerskie, meblarskie, stolarskie, itp.), w obiektach wbudowanych lub wolnostoj¹cych oraz inne us³ugi o zbli¿onym charakterze;
13) us³ugach podstawowych - nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi handlu, gastronomii, nieuci¹¿liwe us³ugi dla ludnoœci w tym us³ugi rzemieœlnicze;
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14) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi, których oddzia³ywanie na otoczenie nie powoduje pogorszenia standardów jakoœci œrodowiska w rozumieniu przepisów odrêbnych;
15) us³ugach rzemieœlniczych - nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi nieprodukcyjne tzn. o charakterze wykonawczym,
konserwacyjnym, naprawczym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi o rzemioœle;
16) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrêbnych;
17) obiekty wypoczynku zbiorowego - nale¿y przez to rozumieæ budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku w oœrodkach wypoczynkowych;
18) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur
pe³ny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia
przeœwitów widocznych z kierunku prostopad³ego do
elewacji ogrodzenia stanowi mniej ni¿ 20 % poszczególnych segmentów ogrodzenia, tzn. powierzchni zawartej pomiêdzy osiami podpór, liczonej od najwy¿szej rzêdnej terenu przylegaj¹cego do danego segmentu;
19) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni
niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach drogowych - realizowane wg projektu zieleni opracowanego dla zagospodarowania terenu inwestycji jako czêœæ
sk³adowa projektu budowlanego, a tak¿e publicznie dostêpne zespo³y zieleni zagospodarowane w sposób kompleksowy;
20) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku
planu istniej¹ce i projektowane dojazdy, zapewniaj¹ce
obs³ugê obiektów w ramach terenów inwestycji przez
dostêp do dróg publicznych;
21) g³ówne œcie¿ki rowerowe - trasy wyznaczone w ramach linii rozgraniczaj¹cych dróg publicznych i wewnêtrznych, trasy o orientacyjnym przebiegu wskazane na
Rysunku Planu do szczegó³owego ustalenia jego lokalizacji wzglêdem jezdni;
22) reklamie - w rozumieniu niniejszych przepisów jest to
grafika umieszczana na materialnym pod³o¿u lub forma
przestrzenna nios¹ca przekaz reklamowy;
23) szyldzie - nale¿y przez to rozumieæ zewnêtrzne oznaczenie, o maksymalnej powierzchni 0,5 m2, sta³ego miejsca
wykonywania przez przedsiêbiorcê dzia³alnoœci gospodarczej, zawieraj¹ce oznaczenie przedsiêbiorcy - firmê
lub nazwê przedsiêbiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imiê i nazwisko przedsiêbiorcy oraz nazwê, pod któr¹ wykonuje dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ oraz zwiêz³e okreœlenie przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej;
24) szyldzie reklamowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj
szyldu, umieszczanego nad witryn¹ lub wejœciem do lokalu
lub miejsca prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zawieraj¹cego grafikê reklamow¹, okreœlaj¹c¹ nazwê i charakter
prowadzonej dzia³alnoœci, o maksymalnej powierzchni 3 m2;
25) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe - wolnostoj¹ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym (w tym
tzw. billboardy):
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji (elewacji)
wiêkszej ni¿ 6,0 m2,
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b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m, o wysokoœci najwy¿szej krawêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu,
c) s³upy i maszty reklamowe o wysokoœci przekraczaj¹cej 4,0 m od poziomu przyleg³ego terenu;
26) terenie o skomplikowanych warunkach gruntowych
- nale¿y przez to rozumieæ obszary obejmuj¹ce:
a) tereny osuwiskowe,
b) obszary skarp o nachyleniu stoku powy¿ej 35° zagro¿one ruchami masowymi.
2. Pozosta³e okreœlenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ
zgodnie z ich definicjami okreœlonymi przepisami odrêbnymi.
3. Ilekroæ w uchwale przywo³ane s¹ nazwy ulic nale¿y przez to
rozumieæ nazwy nadane ulicom wg stanu w dniu uchwalania planu.
§6
Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i leœnych na cele
nierolnicze i nieleœne nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ich ochrony.
ROZDZIA£ II
Ustalenia Ogólne
§7
1. Utrzymanie, b¹dŸ przebudowa istniej¹cej oraz realizacja
nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okreœlonych w Rozdzia³ach I - III.
2. Utrzymuje siê wykorzystanie istniej¹cych obiektów budowlanych i terenów w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.
3. Ustala siê zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania za wyj¹tkiem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. c oraz organizacji placu budowy.
§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:
1) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
2) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej;
4) zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu;
5) zasady kszta³towania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych i terenów nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi;
8) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz
zasady kszta³towania nowych dzia³ek budowlanych;
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nej, chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe zawarte w Rozdziale III
okreœlaj¹ drogê, która ma obs³ugiwaæ teren.

9) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
10) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej;
11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
§9
1. Dla ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego ustala siê:
1) zasady ochrony walorów krajobrazowych,
2) zasady lokalizacji obiektów budowlanych na dzia³ce budowlanej,
3) zasady obs³ugi komunikacyjnej obiektów budowlanych.
2. W zakresie zasad ochrony walorów krajobrazowych ustala siê:
1) ochronê punktów widokowych oraz walorów widokowych krajobrazu otwartego, poprzez ograniczenie intensywnoœci zabudowy oraz ograniczenie wysokoœci obiektów budowlanych,
2) przeciwdzia³anie dewastacji krajobrazu elementami istniej¹cej i nowoprojektowanej infrastruktury technicznej
poprzez maskowanie ich zieleni¹.
3. W zakresie zasad lokalizacji obiektów budowlanych na dzia³ce budowlanej ustala siê:
1) zakaz na terenie objêtym planem:
a) lokalizacji i urz¹dzania placów handlowych, sk³adowych, magazynowych,
b) lokalizacji parkingów dla pojazdów o masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 t,
c) lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyj¹tkiem kiosków z pras¹,
d) budowy ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ o wysokoœci
powy¿ej 2,20 m,
e) lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych,
f) wprowadzania napowietrznych linii przesy³owych,
g) wprowadza siê zakaz realizacji budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej,
2) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych, innych ni¿ wymienionych w ust. 3 pkt 1 lit. e, jedynie w terenach przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych symbolami: MN, MNU, U. Dopuszcza siê umieszczanie szyldów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w obrêbie dzia³ki lub terenu
inwestycji, której dotyczy dana reklama, wed³ug zasad
okreœlonych w ustaleniach planu dla terenów o poszczególnych przeznaczeniach,
3) dopuszcza siê realizacjê zabudowy w granicy dzia³ki jako
bliŸniaczej na dzia³kach o szerokoœci nie pozwalaj¹cej na
lokalizowanie budynku wolnostoj¹cego oraz obiektów
gara¿owych lub gospodarczych wy³¹cznie poza frontow¹
czêœci¹ dzia³ki budowlanej,
4) dopuszcza siê nadbudowê i rozbudowê istniej¹cych
obiektów usytuowanych w granicy dzia³ki, pod warunkiem nie zacieniania dzia³ki s¹siedniej i zgodnie z przepisami odrêbnymi.
4. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z dróg wewnêtrznych i publicznych bezpoœrednio przylegaj¹cych do dzia³ki budowla-

Poz. 6024

§ 10
Dla ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi,
ochrony przed wibracjami i polami elektroenergetycznymi realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
2) wymagania w zakresie ochrony przed ha³asem realizowaæ
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi. Zachowaæ
dopuszczalny poziom ha³asu w œrodowisku:
a) dla terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolem
MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dla terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolami
MNU, U i UP jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo us³ugowej,
c) dla terenów oznaczonych na Rysunku planu symbolem
UT jak dla terenów zabudowy wypoczynkowo - rekreacyjnej,
3) dla ca³ego obszaru objêtego planem znajduj¹cego siê w obszarze G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 Czêstochowa E nak³ada siê obowi¹zek objêcia go kanalizacj¹ komunaln¹,
4) obowi¹zuje zakaz lokalizacji w terenach mieszkaniowych
inwestycji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, których oddzia³ywanie na œrodowisko, przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice terenu, do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³ prawny, w szczególnoœci z zakresu us³ug komercyjnych, powoduj¹cych obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie
standardów œrodowiskowych w³aœciwych dla zabudowy
mieszkaniowej,
5) obowi¹zuje zakaz likwidacji przydro¿nych zadrzewieñ, jeœli
nie wynika to z potrzeby zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu
drogowego, poszerzeñ terenów komunikacji zgodnie z ustaleniami planu, potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi lub mienia w istniej¹cych
obiektach budowlanych,
6) zachowaæ warunki wynikaj¹ce z po³o¿enia obszaru objêtego planem w granicach Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego zgodnie z Rozporz¹dzeniem Nr 81/06 Wojewody
Ma³opolskiego z dnia 17 paŸdziernika 2006 r.;
7) w terenach oznaczonych symbolami UT, U, UP, nak³ada siê
obowi¹zek, a w terenach oznaczonych symbolami KDL, KDD,
KDX i KDW dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej. Przy
realizacji zieleni urz¹dzonej obowi¹zek wprowadzania rodzimych gatunków drzew i krzewów, ograniczaj¹c w strukturze planowanych nasadzeñ udzia³ zimozielonych gatunków iglastych do maksimum 20%;
8) obejmuje siê ochron¹ okazy drzew - oznaczone na Rysunku
planu i wymienione w tabeli:

Nr na Rysunku
planu

nr działki, na której
jest połoŜony okaz

symbol identyfikujący teren,
w którym połoŜony jest okaz

opis okazu drzewa

1.

290

KDL

Kasztanowiec zwyczajny

2.

95/2

1MNU

Robinia akacjowa

3.

125/2

3MN

Jesion wyniosły

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 772

— 30820 —

9) przy okazach drzew wskazanych do ochrony w pasie 10 m
od pnia zakazuje siê:
a) realizacji budynków i budowli, za wyj¹tkiem realizacji
niezbêdnej drogi publicznej wynikaj¹cej z zapisanych
ustaleñ planu klasy L (lokalnej),
b) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzeŸbê terenu,
c) dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeœli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona przyrody;
10) wszelkie nowe inwestycje realizowaæ w oparciu o czyste
i bezpieczne dla œrodowiska technologie charakteryzuj¹ce
siê nisk¹ energoch³onnoœci¹, wodoch³onnoœci¹ oraz wytwarzaniem ma³ej iloœci odpadów,
11) zachowaæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ na gruncie rodzimym dla wydzielonych terenów zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi, za wyj¹tkiem terenów z istniej¹c¹
ju¿ zabudow¹ i nie spe³niaj¹cych zapisanych w ustaleniach
szczegó³owych wymagañ, gdzie wprowadza siê zakaz pomniejszania obecnej powierzchni biologicznie czynnej na
gruncie rodzimym,
12) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz powoduj¹cych szczególne uwarunkowania zwi¹zane z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia
do sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko, wg
przepisów odrêbnych za wyj¹tkiem budowy, remontów
i przebudowy dróg publicznych oraz zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ oraz realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z wy³¹czeniem masztów telefonii komórkowej,
13) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem
segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi, w tym aktami samorz¹dowymi obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków dotycz¹cymi gospodarki odpadami
14) zachowaæ wymagania w zakresie ochrony œrodowiska
i zdrowia ludzi okreœlonych przepisami odrêbnymi.
§ 11
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nastêpuj¹ce zasady:
1) W celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej
na podstawie przepisów odrêbnych:
a) utrzymuje siê do ochron¹, oznaczone na rysunku planu
stanowiska archeologiczne:
- Kraków - Przegorza³y 6 (AZP 102-56;151) - obozowisko
z okresu paleolitu - oznaczone na Rysunku planu numerem 1,
- Kraków - Przegorza³y (AZP 102-56;152) - œlad osadnictwa z okresu wczesnego œredniowiecza z XIV-XV w. cegielnia - oznaczony na Rysunku planu numerem 2,
b) utrzymuje Strefê Nadzoru Archeologicznego - obejmuj¹c¹ ca³y obszar planu,
c) z uwagi na objêcie ca³ego obszaru planu ochron¹ archeologiczn¹ w wyniku utrzymania stanowisk, o których
mowa w lit. a, oraz strefy, o której mowa w lit. b, podczas
prowadzenia prac ziemnych zwi¹zanych z robotami budowlanymi obowi¹zuje nadzorowanie prac przez osobê
uprawnion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa w zakresie
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) W celu ochrony zabytków:
a) obejmuje siê ochron¹ konserwatorsk¹ obiekty zabytkowe ujête w gminnej ewidencji konserwatorskiej zaznaczone na Rysunku planu - pozosta³oœci zespo³u dworskie-
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go przy ul. Jod³owej 12 - z 1 po³. XIX w. w sk³ad którego
obecnie wchodzi dwór, stajnia i stodo³a (oznaczone na
Rysunku planu) oraz pozosta³oœci ogrodu i nowszej zabudowy gospodarczej - dla których ustala siê ochronê gabarytu bry³y dworu z baszt¹ i wysokim dachem, rzutu oraz
charakteru elewacji dworu wraz z rewaloryzacj¹ za³o¿enia ogrodowego,
b) ustala siê Strefê Ochrony Konserwatorskiej Zespo³u Podworskiego oznaczon¹ na Rysunku planu obejmuj¹c¹ pozosta³oœci zespo³u dworskiego, w obrêbie której wszelkie
dzia³ania inwestycyjne realizowaæ zgodnie z ustaleniami
lit. a oraz przepisami odrêbnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
§ 12
Dla ochrony i kszta³towania krajobrazu dla terenów przeznaczonych do zainwestowania ustala siê:
1) ochronê punktu i ci¹gu widokowego projektowanego w obszarze i jego przedpola poprzez nie wprowadzanie pe³nych
ogrodzeñ o wysokoœci powy¿ej 1,2 m i zieleni wysokiej za
wyj¹tkiem tych, o których mowa w pkt 2 oraz uporz¹dkowanie zagospodarowania punktów poprzez usuniêcie elementów dysharmonizuj¹cych,
2) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej z wyj¹tkiem grup komponowanych w celu uatrakcyjnienia widoku, maskowania
w nim nieprawid³owoœci.
§ 13
Dla kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) Okreœla siê jako przestrzenie publiczne:
a) drogi publiczne istniej¹ce i projektowane: KDL, KDD, KDX,
b) us³ugi publiczne i centrotwórcze w ramach terenów oznaczonych symbolem UP i 3MNU;
c) zieleni urz¹dzonej - ZU;
2) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
a) obowi¹zuje realizowanie nowej zabudowy zgodnie z liniami zabudowy, okreœlonymi na Rysunku Planu;
b) obowi¹zuje kszta³towanie przestrzeni wejœciowych o wysokich walorach (dot. m.in. posadzki, elementów ma³ej
architektury, oœwietlenia);
c) obowi¹zuje stosowanie kompleksowych rozwi¹zañ w zakresie zagospodarowania pasów drogowych w liniach
rozgraniczaj¹cych, polegaj¹cych m.in. na:
- projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów zieleni
towarzysz¹cej drogom,
- wykluczeniu lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych,
- wprowadzeniu niskich zadrzewieñ i zakrzewieñ (wzd³u¿
dróg publicznych oraz ci¹gów pieszych i œcie¿ek rowerowych wraz z ich oznakowaniem) - jeœli nie ograniczy
to prawid³owych technicznie rozwi¹zañ i lokalizacji elementów ulicy. Zadrzewienia i zakrzewienia winny byæ
realizowane wg projektów zieleni opracowanych w ramach projektów budowlanych dla poszczególnych inwestycji. Nale¿y przy tym uwzglêdniæ wymogi ekspozycji krajobrazowej i osi widokowych oraz zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu, okreœlone w § 12;
- tworzeniu powi¹zañ pieszych pomiêdzy przestrzeniami
publicznymi z dostêpnoœci¹ ci¹gów pieszych do rekreacji spacerowej i kontaktów spo³ecznych, z uwzglêdnieniem potrzeb osób niepe³nosprawnych w tym równie¿
grupy osób z dysfunkcj¹ wzroku, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;
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d) nakaz wykonania oœwietlenia wed³ug ca³oœciowego projektu dla wskazanych w pkt 1 przestrzeni publicznych.
§ 14
Ustala siê parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy:
1) wysokoœæ budynków zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi,
2) wskaŸnik zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi,
3) zachowaæ obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy
dla obiektów kubaturowych od linii rozgraniczaj¹cych dróg:
a) KDL i ulicy Ksiêcia Józefa bêd¹cej poza obszarem opracowania planu - zgodnie z Rysunkiem planu,
b) 1KDD, 2KDD, 4KDD, 5KDD i 6KDD - zgodnie z Rysunkiem
planu,
c) 3KDD - 8 m,
d) 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX, 5KDX, 6KDX, 7KDX, i 8KDX
i 9KDX - zgodnie z Rysunkiem planu,
e) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW - 4 m,
4) dopuszcza siê remont i nadbudowê istniej¹cych obiektów,
w pasie pomiêdzy ustalon¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê, pod warunkiem zachowania warunków technicznych budynków okreœlonych przepisami odrêbnymi w zakresie ochrony przed drganiem i ha³asem wywo³anym ruchem ko³owym oraz okreœlonych przepisami o drogach publicznych,
5) ustala siê w zakresie architektury:
a) geometria dachów:
- obowi¹zek stosowania dachów, o nachyleniu po³aci dachowej od 37 - 45 , z mo¿liwoœci¹ stosowania przyczó³ków i naczó³ków,
- d³ugoœæ kalenicy w przypadku dachów wielospadowych
nie mniejsza ni¿ 1/3 d³ugoœci ca³ego dachu,
- dach z wyraŸnie akcentowan¹ lini¹ okapu,
- zachowaæ jednorodnoœæ formy dachu w ramach jednego budynku,
b) pokrycie dachu:
- stosowaæ dachówki lub inne materia³y i elementy o fakturze dachówek, w kolorach czerwieni, br¹zu oraz w formie tarasu zielonego poza dachami g³ównymi obiektów mieszkalnych,
- zakaz stosowania materia³ów typu papa na lepiku na
dachach o k¹cie nachylenia powy¿ej 15 ,
- dopuszcza siê monta¿ kolektorów s³onecznych na po³udniowych po³aciach dachu,
c) doœwietlenie budynku:
- mo¿liwoœæ stosowania okien po³aciowych lub lukarn,
- w przypadku stosowania lukarn wymagana jedna forma lukarn w obrêbie bry³y budynku, nawi¹zuj¹ca do
podstawowej formy dachu,
- rozmieszczenie lukarn nawi¹zaæ do uk³adu otworów
okiennych i drzwiowych, a ich ³¹czna powierzchnia nie
mo¿e przekraczaæ 1/3 powierzchni dachu, mierzonej
w danej po³aci,
- minimalna odleg³oœæ lukarny od œciany elewacji poprzecznej - 1,5 m,
- dachy lukarn nie mog¹ siê ³¹czyæ,
d) œciany budynków mieszkalnych:
- wymagane wyraŸne akcentowanie poziomów okapów
oraz coko³ów, np. poprzez zró¿nicowanie kolorystyki,
faktur ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u na
wysokoœæ linii okapu na œcianach szczytowych dachów
dwuspadowych i naczó³kowych,
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- stosowaæ kolorystykê z odcieniami bieli, szaroœci i barw
pastelowych,
- zakaz stosowania ok³adzin typu sidding, blacha trapezowa,
e) otwory okienne i drzwiowe:
- prostok¹tne o pionowym ustawieniu oraz dominacji pionowych podzia³ów stolarki,
- w kompozycji szczytu zachowaæ symetriê rozmieszczenia otworów,
f) uk³ad kalenic g³ównych okreœlony w ustaleniach szczegó³owych dotyczy budynków usytuowanych we frontowej czêœci dzia³ki przy drogach publicznych,
g) ogrodzenia:
- realizowaæ z materia³ów typu ceg³a, drewno, kamieñ,
metal, kuty metal itp.,
- zakaz stosowania do realizacji ogrodzeñ od strony dróg
publicznych prefabrykowanych przêse³ betonowych,
h) w przypadku przebudowy stropodachów i zmiany geometrii dachów istniej¹cych obiektów, dostosowuj¹c je
do wymogów okreœlonych w lit. a i b - dopuszcza siê
powstanie jednej kondygnacji w przestrzeni przebudowanego dachu z zachowaniem maksymalnej wysokoœci kalenicy 13 m,
i) powy¿sze ustalenia w zakresie architektury odnosz¹ siê
do wszystkich noworealizowanych i przebudowywanych
obiektów na obszarze planu, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
§ 15
1. Dla terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych
oznaczonych na Rysunku planu ustala siê zakaz realizacji
zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych naruszyæ
strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
2. W przypadku terenów po³o¿onych w zasiêgu: orientacyjnych granic obszarów zagro¿onych niebezpieczeñstwem powodzi (w przypadku awarii obwa³owañ lub
przelania wody przez ich koronê) - wod¹ stuletni¹ Q 1%
i wod¹ tysi¹cletni¹ Q 0,1 % (wg uchwa³y Nr LXVI/554/00
Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie
przyjêcia Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi
i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa) oraz granic zalewów o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia p=1 %
i p=0,1 % (wg danych Dyrektora RZGW w Krakowie - wyznaczone strefy zagro¿enia powodzi¹ opracowane dla rzeki Wis³a w ramach Projektu Banku Œwiatowego pt. "Likwidacja skutków powodzi...") - oznaczonych na Rysunku planu symbolem ZZ ustala siê:
1) obowi¹zek realizacji budynków z zastosowaniem odpowiednich rozwi¹zañ konstrukcyjno-technicznych uwzglêdniaj¹cych zagro¿enie powodziowe, w tym wysoki poziom
parteru min. 0,9 m,
2) zakaz realizacji inwestycji mog¹cych pogorszyæ stan bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego,
3) zakaz realizacji ogrodzeñ pe³nych i na podmurówkach.
§ 16
W zakresie zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci oraz zasad kszta³towania nowych dzia³ek budowlanych w obszarze objêtym planem ustala siê:
1) w obszarze objêtym planem nie okreœla siê terenów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i podzia³u nieruchomoœci
w zrozumieniu przepisów odrêbnych,
2) ustala siê minimaln¹ wielkoœæ dzia³ek budowlanych uzyskiwanych w wyniku podzia³u nieruchomoœci na 5 arów, za
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wyj¹tkiem wydzieleñ dla regulacji granic pomiêdzy s¹siednimi nieruchomoœciami i innych wynikaj¹cych z przepisów
odrêbnych. Wielkoœæ dzia³ki winna byæ dostosowana do zakresu obszarowego inwestycji zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym okreœlonym w Rozdziale III
i byæ dostosowana do mo¿liwoœci obs³ugi komunikacyjnej
i infrastrukturalnej,
3) dla terenów MN i MNU ustala siê minimaln¹ szerokoœæ nowowydzielanych dzia³ek budowlanych na 17 m,
4) podzia³ geodezyjny lub po³¹czenie dzia³ek dla terenów okreœlonych w pkt 2 musi spe³niaæ wymagania przepisów odrêbnych i umo¿liwiaæ zagospodarowanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem okreœlonym w planie,
5) obowi¹zek zachowania k¹ta po³o¿enia granic wydzielanych dzia³ek w stosunku do pasa drogowego w przedziale
45°-90°.
§ 17
W zakresie rozbudowy i budowy systemu uk³adu komunikacyjnego:
1) ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu przez
docelowy uk³ad drogowy, przedstawiony na rysunku planu:
a) uk³ad podstawowy obejmuje drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) - KDL - ul. Jod³owa i fragment ul. Starowolskiej,
b) uk³ad wspomagaj¹cy obejmuje drogi publiczne klasy D
(dojazdowe) oraz tereny komunikacji publicznej KDX jako
wydzielone ci¹gi pieszo-jezdne:
- 2KDD - czêœæ ul. Bruzdowej w jej fragmentarycznym
przebiegu w obszarze objêtym planem,
- 3KDD - ul. Przegorzalska,
- 4KDD - czêœæ ul. Kamedulskiej,
- 5KDD - ul. Szyszko-Bohusza,
- 6KDD - ul. Pajêcza,
- 8KDX - czêœæ ul. Kamedulskiej i ul. Nietoperzy,
c) uk³ad uzupe³niaj¹cy, obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje
drogê publiczn¹ klasy D (dojazdowe), tereny komunikacji
publicznej KDX jako wydzielone ci¹gi pieszo-jezdne oraz
drogi wewnêtrzne KDW:
- 1KDD - ul. Klonowa,
- 1KDX - ul. ¯ywiczna,
- 2KDX - ul. Borówczana,
- 3KDX - ul. Uboczna,
- 4KDX - ul. Herzoga,
- 5KDX - ul. Cygañska,
- 6KDX - ul. ¯emajtisa,
- 7KDX - fragment ul. Olchowej,
- 9KDX - fragment ulicy Nietoperzy,
- 1KDW - ul. Herzoga,
- 2KDW - dz. nr ewid. 303
- 3KDW - dz. nr ewid 304/ 1 i 304/2
- 4KDW - ul. Winowców,
- 5KDW - czêœæ dz. nr ewid. 153,
d) zakres przedstawiony w lit. a, b i c okreœla docelowy stan
uk³adu. Jego osi¹gniêcie wymaga poszerzenia wyznaczonych dróg publicznych, w tym budowy g³ównych œcie¿ek
rowerowych, o których mowa w lit. g;
e) nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi,
niezbêdne dla poszczególnych inwestycji, dojazdy
z dostêpem do dróg publicznych nale¿y wytyczaæ
w sposób uwzglêdniaj¹cy obs³ugê terenów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi oraz z uwzglêdnieniem
mo¿liwoœci prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia
technicznego;
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f) realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania,
u¿ytkowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej,
transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej
wymaga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych,
zgodnie z przepisami odrêbnym. W realizacji inwestycji
przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia i rozwi¹zania - zapewniaj¹ce warunki poruszania siê osób niepe³nosprawnych (w tym z dysfunkcj¹ wzroku) - w terenach komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ komunikacyjnych, ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego oraz w innych
terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne,
g) w terenie drogi KDL oraz w terenach 4KDW i 8KDX
wprowadza siê g³ówne œcie¿ki rowerowe oznaczone na
Rysunku planu do urz¹dzenia w formie wydzielonego
pasa dla rowerów lub w miejscach przewê¿eñ (np. w sytuacji 4KDW i 8KDX) w formie ³¹cznej z ci¹giem pieszojezdnym.
2) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej obszaru:
a) dopuszcza siê sukcesywn¹ realizacjê miejsc postojowych
- wyprzedzaj¹co lub równoczeœnie - odpowiednio do realizacji inwestycji okreœlonych w planie;
b) dla terenów i obiektów us³ug komercyjnych nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla samochodów osobowych - co najmniej: 2 miejsca na 10 zatrudnionych i 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) dla obiektów us³ug publicznych - 1 miejsce na 20 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce na 4 miejsca
konsumpcyjne,
e) dla noworealizowanych budynków mieszkalnych oraz dla
budynków mieszkalnych istniej¹cych, w których w wyniku rozbudowy wydziela siê odrêbne lokale mieszkalne,
nale¿y przewidzieæ jedno miejsce postojowe b¹dŸ gara¿owe na jeden lokal mieszkalny,
f) miejsca parkingowe nale¿y bilansowaæ w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego, na wyznaczonych planem terenach;
3) W granicach planu w ul. Jod³owej dopuszcza siê wprowadzenie komunikacji zbiorowej - mikrobusowej.
§ 18
1. W zakresie rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala siê:
1) generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania,
2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê,
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych,
4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych,
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego,
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego,
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
telekomunikacyjnych,
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) zachowaæ zasady uzbrojenia terenu obowi¹zuj¹ce w zakresie ideowego uk³adu sieci infrastruktury technicznej,
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okreœlone na Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y;
uœciœlenie lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej oraz innych parametrów projektowanych sieci nastêpowaæ bêdzie na etapie projektu budowlanego,
2) utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej, w tym obs³uguj¹cych obszar nie objêty planem, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ ich rozbudowy i modernizacji,
3) w obszarze objêtym opracowaniem planu dopuszcza siê
realizacjê oraz przebudowê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w sposób niekoliduj¹cy z innymi ustaleniami planu, zachowuj¹c warunki przepisów odrêbnych,
4) prowadziæ sieci infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ
z ni¹ zwi¹zanych w pasach drogowych zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz, w przypadkach lokalizowania na
innych terenach, w sposób niekoliduj¹cy i podporz¹dkowany okreœlonej w planie funkcji terenu,
5) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudowê wed³ug przepisów odrêbnych,
3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi wodoci¹gu miejskiego w strefie podstawowej, o rzêdnej linii
ciœnieñ 255,00 m n.p.m.; zasilanie w wodê os. Przegorza³y oparte jest o magistralê wodoci¹gow¹ φ 800 mm, biegn¹c¹ wzd³u¿ ul. Ksiêcia Józefa, z w³¹czeniem sieci¹ rozbiorcz¹ DN 300 w rejonie ul. Jod³owej;
2) sieæ rozbiorcz¹ tworz¹ wodoci¹gi:
a) φ 200, φ 100 mm w ul. Jod³owa,
b) φ 100 mm w ul. Cygañska,
c) φ 100 mm w ul. Ksiêcia Józefa,
d) φ 100 mm w ulicach Kamedulskiej, Bruzdowej, Winowców,
e) φ 100 mm w ulicach Przegorzalska, ¯emajtisa, SzyszkoBohusza, Borówczana, Olchowa, Nietoperzy,
f) φ 80 mm w ulicach bocznych;
3) dla usprawnienia pracy sieci i zapewnienia drugostronnego zasilania planuje siê budowê wodoci¹gów:
a) φ 100 mm spinaj¹cego istniej¹ce sieci w ul. Jod³owej,
ul. Przegorzalskiej, ul. Nietoperzy, ul. Kamedulskiej,
b) φ 150 mm wzd³u¿ ul. Ksiêcia Józefa,
c) φ 100 mm spinaj¹cy istniej¹cy wodoci¹g w ul. SzyszkoBohusza z planowanym wodoci¹giem φ 150 mm wzd³u¿
ul. Ksiêcia Józefa;
4) dla obs³ugi nowych odbiorców zlokalizowanych w obszarze planu planuje siê, w oparciu o ruroci¹gi, o których
mowa w pkt 2 i 3, realizacjê sieci rozbiorczej drugorzêdnej zapewniaj¹cej mo¿liwoœæ doprowadzenia wody do
poszczególnych obiektów;
5) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci wodoci¹gowej o œrednicy do φ 300 mm, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej, okreœla siê pasy
techniczne:
a) o szerokoœci po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ.
4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania œcieków sanitarnych ustala siê:
1) w obszarze planu obowi¹zuje system kanalizacji rozdzielczej (uk³ad centralny), g³ównym odbiornikiem œcieków
sanitarnych jest istniej¹cy kana³ sanitarny w ul. Ksiêcia
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Józefa pracuj¹cy w uk³adzie pompowo-grawitacyjnym
z pompowni¹ œcieków zlokalizowan¹ przy ul. Rybnej;
2) g³ówne odbiorniki œcieków:
a) kana³ sanitarny φ 300 mm w ul. Ksiêcia Józefa (na zachód od ul. Rybnej),
b) kana³ sanitarny φ 250 mm w ul. Ksiêcia Józefa (na
wschód od ul. Rybnej),
c) kana³y sanitarne φ 300-250 mm w ulicach bocznych od
ul. Ksiêcia Józefa,
d) kana³ sanitarny φ 250 mm w ulicach Przegorzalska,
¯emajtisa, Kamedulska, Szyszko-Bohusza,
e) kana³ sanitarny φ 250 mm w ulicach Jod³owa, Cygañska i Klonowa;
3) planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej:
a) w œrodkowej czêœci ul. Kamedulskiej i ul. Pajêczej,
b) w ul. Borówczanej, przez tereny zabudowy 4MN,
ul. Ubocznej, ul. Nietoperzy i zachodniej czêœci ul. Kamedulskiej,
c) w ul. Herzoga, przez tereny zabudowy 3MN do ul. Kamedulskiej,
d) w ul. Olchowej i górnej czêœci ul. Przegorzalskiej,
4) odprowadzenie œcieków sanitarnych planuje siê w oparciu o kana³y, o których mowa w pkt 2 i 3, poprzez rozbudowê sieci kanalizacyjnej lub realizacjê bezpoœrednich przy³¹czy kanalizacyjnych,
5) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej ustala siê pasy techniczne:
a) o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i zadrzewieñ;
6) zaleca siê wyprzedzaj¹c¹ lub równoleg³¹ realizacjê kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê zastosowanie zbiorników
bezodp³ywowych na nieczystoœci ciek³e, które funkcjonowaæ bêd¹ do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji, wyklucza siê mo¿liwoœæ rozs¹czkowania œcieków.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzania wód opadowych ustala siê:
1) odbiornikiem wód opadowych s¹ rowy biegn¹ce poprzecznie do ul. Ksiêcia Józefa do rzeki Wis³y, oznaczone na rysunku infrastruktury jako RB, RC i RD,
2) uk³ad kanalizacji deszczowej tworz¹:
a) kana³ deszczowy φ 500 w ul. ¯emajtisa,
b) kana³ deszczowy φ 400 w ul. Szyszko-Bohusza,
c) kana³ deszczowy φ 300 w ul. Jod³owej, ul. ¯ywicznej,
d) kana³ deszczowy φ 200, φ 300 w ul. Przegorzalskiej,
e) rów odwadniaj¹cy wzd³u¿ ul. Jod³owej i ul. Przegorzalskiej.
3) planowany jest niejednorodny uk³ad odprowadzania wód
opadowych:
a) powierzchniowo we wschodniej czêœci ul. Kamedulskiej
i ul. Bruzdowej, odp³yw do przepustu w ul. Ksiêcia Józefa do rowu RD,
b) powierzchniowo w œrodkowej czêœci ul. Kamedulskiej,
ul. Winowców, planowanym kana³em deszczowym
w ul. Pajêczej do rowu wzd³u¿ ul. Ksiêcia Józefa (po
jego przebudowie), odp³yw do rowu RC,
c) powierzchniowo ul. Borówczana, ul. Uboczna, w pó³nocnej czêœci ul. Nietoperzy, w œrodkowej czêœci ul. Kamedulskiej, odp³yw kana³em deszczowy od ul. Borówczanej do ul. Ubocznej, czêœciowo ul. Nietoperzy, ul. Kamedulsk¹ do rowu RC,
d) kana³em deszczowym w ul. Herzoga, przez tereny zabudowy 3MN, odp³yw do planowanego kana³u w ul. Kamedulskiej,
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e) kana³em deszczowym w ul. Olchowej od ul. Kasprzyckiego do ul. Przegorzalskiej, z w³¹czeniem do istniej¹cego kana³u w ul. Przegorzalskiej,
f) kana³em deszczowym w pó³nocnej czêœci ul. Jod³owej,
w ul. Klonowej, przez teren 1 MNU w ul. Cygañsk¹ oraz
ul. Jod³ow¹ z odprowadzeniem do kana³u opadowego
w ul.Ksiêcia Józefa,
g) kana³em deszczowym w ul. ¯emajtisa, ul. Szyszko-Bohusza i ul. Przegorzalskiej po przebudowie jego ostatniego odcinka na wiêksz¹ œrednicê;
4) dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i wprowadzania ich do gruntu przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych, pod warunkiem nie zmieniania stanu wody na gruncie ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich;
5) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci kanalizacyjnej ustala siê pasy techniczne:
a) o szerokoœci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szerokoœci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³u, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ;
6) w pasach drogowych rezerwuje siê miejsce dla kana³u
deszczowego, odprowadzaj¹cego wody opadowe z pasa
drogowego i z przynale¿nej zlewni.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu gazowniczego ustala siê:
1) odbiorcy zasilani s¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów œredniego i niskiego ciœnienia:
a) odbiorcy zlokalizowani w rejonie ul. Winowców, ul. ¯emajtisa i ul. Szyszko-Bohusza zasilani s¹ poprzez gazoci¹g œredniego ciœnienia,
b) pozostali odbiorcy zasilani s¹ poprzez gazoci¹gi niskiego ciœnienia ze stacji redukcyjno-pomiarowych II° przy
ul. przy ul. Kamedulskiej oraz przy ul. Jod³owej (poza
obszarem planu);
2) uk³ad sieci gazowej tworz¹:
a) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 65 mm do stacji SRP II°
przy ul. Kamedulskiej, stanowi¹cy odga³êzienie od gazoci¹gu φ 125 mm PE, przebiegaj¹cego równolegle do
ul. Ksiêcia Józefa, po jej po³udniowej stronie (poza obszarem planu),
b) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 40 mm w ul. Winowców,
c) gazoci¹g œredniego ciœnienia φ 40-32 mm w ul. ¯emajtisa i ul. Szyszko-Bohusza,
d) gazoci¹g niskiego ciœnienia φ 80 mm w ul. Pajêczej,
e) gazoci¹g niskiego ciœnienia φ 150 mm w ul. Ksiêcia Józefa,
f) gazoci¹g niskiego ciœnienia φ 100-80 mm w ul. Kamedulskiej, Przegorzalskiej,
g) gazoci¹g niskiego ciœnienia φ 100-80 mm w ul. Jod³owej;
3) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej œredniego i niskiego ciœnienia, w oparciu o gazoci¹gi wymienione w pkt 2;
4) dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³oœci podstawowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi;
5) dla planowanych gazoci¹gów œredniego ciœnienia nale¿y
ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ
budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sadziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci gazoci¹gu;
6) szerokoœæ stref kontrolowanych, których linia œrodkowa
pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹-
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gów œredniego ciœnienia powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:
1) obszar objêty planem znajduje siê poza zasiêgiem miejskiego systemu ciep³owniczego;
2) utrzymuje siê istniej¹cy sposób ogrzewania obiektów
i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu o indywidualne Ÿród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze; nie
jest planowane w³¹czenie obszaru objêtego planem w zasiêg miejskiego systemu ciep³owniczego;
3) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego pokrycie potrzeb cieplnych obiektów nale¿y zapewniæ poprzez zastosowanie energii elektrycznej lub lokalnych
Ÿróde³ na paliwa ekologiczne (gaz ziemny, lekki olej opa³owy) b¹dŸ alternatywnych Ÿróde³ energii( energia s³oneczna, geotermalna).
8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetycznego ustala siê:
1) ustala siê zasilanie w energiê elektryczn¹ w oparciu o sieæ
elektroenergetyczn¹ œredniego napiêcia poprzez stacje
transformatorowe SN/nn;
2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie
w oparciu o istniej¹ce i planowane stacje transformatorowe, zlokalizowane w obszarze planu i jego s¹siedztwie;
3) planuje siê rozbudowê sieci œredniego i niskiego napiêcia; lokalizacja i iloœæ dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê mocy i energii
elektrycznej przez przewidywanych w planie odbiorców.
9. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
telekomunikacyjnych ustala siê:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi
w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹
oraz poprzez rozbudowê lub budowê nowych urz¹dzeñ
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;
3) wskazuje siê, jako zasadê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury telekomunikacji w lub na obiektach budowlanych; dopuszcza siê wolnostoj¹ce obiekty infrastruktury
teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okreœlonymi dla poszczególnych terenów, stosownie do warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, pod warunkiem nie naruszania pozosta³ych ustaleñ
planu;
4) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewodowej.
§ 19
Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
1) na obszarze ca³ego planu przy realizacji inwestycji kubaturowych uwzglêdniæ wyniki badañ geotechnicznych w zakresie noœnoœci gruntu,
2) w terenach o z³o¿onych warunkach gruntowych, gdzie wystêpuj¹ stoki o nachyleniu powy¿ej 10° zagro¿one erozj¹ i denudacj¹ oznaczone na Rysunku planu uwzglêdniæ:
a) przy realizacji inwestycji zabezpieczenie obiektów przed
niestabilnoœci¹ gruntu poprzez stosowanie murków oporowych, itp. lub wzmocnienie techniczne konstrukcji obiektów budowlanych,
b) zakaz realizacji inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê
gruntu powoduj¹c jego osuwanie,
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3) obowi¹zuje zakaz zabudowy i grodzenia terenów oznaczonych w ewidencji symbolami "dr" (drogi).
§ 20
Na podstawie analizy stanu istniej¹cego ustala siê, ¿e na
obszarze objêtym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nie zachodz¹ przes³anki do okreœlenia pozosta³ych regulacji wymienionych w art. 15, ust. 2 i 3 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotycz¹cych: obszarów i terenów górniczych
oraz terenów zamkniêtych.
ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe
§ 21
1. Ustalenia szczegó³owe okreœlone w kolejnych paragrafach
niniejszego Rozdzia³u kolejno:
1) w poszczególnych ustêpach 1 - wyznaczaj¹ teren okreœlaj¹c jego przeznaczenie podstawowe;
2) w poszczególnych ustêpach 2 - okreœlaj¹ inwestycje dopuszczone poza przeznaczeniem podstawowym;
3) w poszczególnych ustêpach 3 - okreœlaj¹ warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy w granicach terenów wyznaczonych w odpowiednim ustêpie 1,
w tym:
a) wskaŸniki zabudowy,
b) wskaŸniki powierzchni biologicznie czynnej,
c) wysokoœci zabudowy,
d) standardów wykoñczenia,
e) ustalenia dodatkowe.
2. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach
okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy.
W przypadku nie wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku
planu, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne.
3. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy powinny zostaæ zagospodarowane
jako tereny zieleni urz¹dzonej, w tym o charakterze izoluj¹cym, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomoœci
oraz urz¹dzeñ budowlanych, o których mowa w przepisach
odrêbnych - zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym terenu.
§ 22
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 13MN, 14MN, 15MN i 16MN z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) obiekty gospodarcze i gara¿e na samochody osobowe
i dostawcze do 2,5 tony z wy³¹czeniem grup gara¿y powy¿ej trzech,
2) przeznaczenie max 30 % powierzchni ca³kowitej budynku
mieszkalnego lub sumy powierzchni budynków na jednej
dzia³ce budowlanej pod us³ugi podstawowe,
3) remont, odbudowê, rozbudowê, przebudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudowy pod warunkiem zachowania zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy
jak dla obiektów noworealizowanych,
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4) obiekty ma³ej architektury (altany, kapliczki itp.), wiaty
i zadaszenia,
5) ci¹gi piesze.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 30 %,
2) zachowaæ minimum 50 % powierzchni terenu biologicznie czynnej,
3) wysokoœæ budynków mieszkalnych - do 10,0 m,
4) wysokoœæ budynków gara¿owych i gospodarczych do jednej kondygnacji nadziemnej, wysokoœæ obiektów do 6 m,
5) maksymalna wysokoœæ podpiwniczenia budynków ponad poziom terenu - 1,0 m,
6) obowi¹zek utrzymania jednolitego uk³adu kalenic g³ównych przy zachowaniu po³aci dachowej skierowanej do
kierunku drogi oraz zgodnie z § 14 pkt 5 lit. f.
7) obowi¹zuje zakaz umieszczania wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce szczególne warunki zagospodarowania terenów:
1) w terenach nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
zachowaæ ustalenia zawarte w § 15 ust. 2,
2) w granicach terenu 13MN dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ ochrony akustycznej od strony ul. Ksiêcia Józefa,
3) w granicach terenu 14MN dopuszcza siê wydzielenie dróg
wewnêtrznych, siêgaczy dojazdowych i ci¹gów pieszojezdnych zachowuj¹c warunek z § 17 pkt 1 lit. e.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 23
1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNU, 2MNU
i 3MNU z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
us³ugow¹ i mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) obiekty gospodarcze i gara¿e na samochody osobowe
i dostawcze do 2,5 tony z wy³¹czeniem grup gara¿y powy¿ej trzech,
2) zak³ady drobnej wytwórczoœci z ograniczeniem do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
3) remont, odbudowê, rozbudowê, przebudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudowy pod warunkiem zachowania zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy
jak dla obiektów noworealizowanych,
4) urz¹dzenia terenowe, obiekty ma³ej architektury i zadaszenia - towarzysz¹ce kubaturowym obiektom us³ugowym,
5) ci¹gi pieszo-jezdne i œcie¿ki rowerowe wraz z ich oznakowaniem.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 30 %,
2) zachowaæ minimum 60 % powierzchni terenu biologicznie czynnej,
3) wysokoœæ budynków - do 12,0 m,
4) wysokoœæ budynków gara¿owych i gospodarczych do jednej kondygnacji nadziemnej, wysokoœæ obiektów do 6 m,
5) minimalna powierzchnia dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ przy wprowadzeniu funkcji us³ugowej - 600 m2,
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6) zak³ady rzemieœlnicze i drobnej wytwórczoœci, za wyj¹tkiem ich czêœci biurowych, lokalizowaæ poza frontow¹ czêœci¹ dzia³ki,
7) obowi¹zek zabezpieczenia w obrêbie terenu miejsc parkingowych zgodnie z § 17 pkt 2 niniejszej uchwa³y a dla
zak³adów drobnej wytwórczoœci w iloœci dostosowanej
do programu produkcji.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 24
1. Wyznacza siê teren us³ug komercyjnych oznaczony na rysunku planu symbolem U z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi komercyjne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) remont, odbudowê, rozbudowê, przebudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudowy pod warunkiem zachowania zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy
jak dla obiektów noworealizowanych,
2) urz¹dzenia terenowe, obiekty ma³ej architektury i zadaszenia - towarzysz¹ce kubaturowym obiektom us³ugowym,
3) ci¹gi piesze i œcie¿ki rowerowe wraz z ich oznakowaniem.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 70 %,
2) zachowaæ minimum 30 % powierzchni terenu biologicznie czynnej,
3) wysokoœæ obiektów - do 10 m,
4) obs³uga komunikacyjna terenu od strony drogi 3KDD,
5) obowi¹zek zabezpieczenia w obrêbie terenu miejsc parkingowych zgodnie z § 17 pkt 2 niniejszej uchwa³y.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 25
1. Wyznacza siê teren us³ug publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem UP z podstawowym przeznaczeniem
pod us³ugi publiczne, w szczególnoœci oœrodek zdrowia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) remont, odbudowê, rozbudowê, przebudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudowy pod warunkiem zachowania zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy
jak dla obiektów noworealizowanych,
2) obiekty us³ug komercyjnych,
3) urz¹dzenia terenowe, obiekty ma³ej architektury i zadaszenia,
4) ci¹gi piesze i œcie¿ki rowerowe wraz z ich oznakowaniem.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 40 %,
2) zachowaæ minimum 30 % powierzchni terenu biologicznie czynnej,
3) wysokoœæ obiektów - do 12 m,
4) obs³uga komunikacyjna terenu od strony drogi 4KDD,
5) obowi¹zek zabezpieczenia w obrêbie terenu miejsc parkingowych zgodnie § 17 pkt 2 niniejszej uchwa³y.

Poz. 6024

4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 26
1. Wyznacza siê teren obs³ugi ruchu turystycznego oznaczony na rysunku planu symbolem UT z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacjê obiektów, budowli i urz¹dzeñ s³u¿¹cych rekreacji oraz wypoczynkowi, w tym obiektów rekreacji zbiorowej takich jak obiekty campingowe, obiekty
wypoczynku zbiorowego.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza siê:
1) remont, odbudowê, rozbudowê, przebudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudowy pod warunkiem zachowania zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy
jak dla obiektów noworealizowanych,
2) funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ zwi¹zan¹ z us³ug¹
obs³ugi ruchu turystycznego, równie¿ w formie obiektu
wolnostoj¹cego,
3) obiekty techniczne i sanitarne,
4) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce obs³udze ruchu turystycznego (informacja turystyczna itp.),
5) obiekty handlu detalicznego œciœle zwi¹zane z obs³ug¹
ruchu turystycznego, w tym punkty pami¹tkarskie,
6) urz¹dzenia terenowe, obiekty ma³ej architektury, wiaty
i zadaszenia - towarzysz¹ce kubaturowym obiektom us³ugowym,
7) terenowe urz¹dzenia sportowe,
8) ci¹gi pieszo-jezdne i œcie¿ki rowerowe wraz z ich oznakowaniem.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy:
1) maksymalny wskaŸnik zabudowy - 20 %,
2) zachowaæ minimum 70 % powierzchni terenu biologicznie czynnej,
3) wysokoœæ obiektu mieszkalnego jednorodzinnego do
dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokoœæ obiektu - do
10 m,
4) wysokoœæ obiektu wypoczynku zbiorowego do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokoœæ obiektu - do 10 m,
5) wysokoœæ obiektów campingowych i o których mowa
w ust. 2 pkt 3, 4 i 5 do jednej kondygnacji nadziemnej,
wysokoœæ obiektów - do 5 m,
6) kszta³towanie bry³y budynków domków campingowych
oraz obiektu wypoczynku zbiorowego o ujednoliconym
charakterze (detal, kolorystyka, itp.),
7) obs³uga komunikacyjna terenu z 6KDD i 8KDX,
8) zabezpieczyæ w obrêbie terenu miejsca parkingowe w iloœci dostosowanej do programu us³ug, zgodnie § 17 pkt 2
niniejszej uchwa³y.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 27
1. Wyznacza siê teren zieleni urz¹dzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZU z podstawowym przeznaczeniem
pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ jako przestrzeñ ogólnodostêpn¹.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
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1) obiekty ma³ej architektury (lampy, fontanny, rzeŸby itp.),
2) ci¹gi piesze i œcie¿ki rowerowe wraz z ich oznakowaniem.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê
obowi¹zek:
1) urz¹dzenia miejsc wypoczynku (³awki, oœwietlenie, itp.),
2) zachowania minimum 80 % powierzchni terenu biologicznie czynnej.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 28
1. Pozostawia siê teren leœny oznaczony na rysunku planu
symbolem ZL obejmuj¹cy las i grunt leœny w dotychczasowym u¿ytkowaniu.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza siê
realizacjê ci¹gów pieszych i œcie¿ek dydaktycznych wraz z ich
oznakowaniem wzd³u¿ dróg œródleœnych jako szlaków turystycznych.
3. Obowi¹zuje zakaz zmiany u¿ytkowania terenów na cele nieleœne i zakaz realizacji obiektów z wyj¹tkiem przypadków
dopuszczonych przepisami odrêbnymi.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 29
1. Wyznacza siê teren drogi publicznej klasy L (lokalnej),
oznaczony na rysunku planu symbolem KDL z podstawowym przeznaczeniem pod drogê publiczn¹ klasy L (lokaln¹)
wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) obiekty ma³ej architektury,
2) œcie¿ki rowerowe wraz z ich oznakowaniem,
3) zieleñ ozdobn¹,
4) inne, nie wymienione w pkt 1 - 3, zgodnie z przepisami
o drogach publicznych.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
4. Szerokoœæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m z poszerzeniami w rejonie skrzy¿owañ.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenu KDL stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale II.

Poz. 6024

2) 4KDD - 7,5 m z poszerzeniami zgodnie z Rysunkiem planu,
3) 5KDD - 9 m z poszerzeniami zgodnie z Rysunkiem planu.
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje
zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 31
1. Wyznacza siê tereny komunikacji publicznej jako wydzielone ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX, 5KDX, 6KDX, 7KDX
i 8KDX z podstawowym przeznaczeniem pod ci¹gi pieszojezdne wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia oraz
oznaczony na rysunku plan symbolem 9KDX z podstawowym przeznaczeniem pod ci¹g pieszo-jezdny wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia dla dojazdu do posesji
oraz ruchu samochodów uprzywilejowanych.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) zieleñ ozdobn¹,
2) œcie¿ki rowerowe wraz z ich oznakowaniem.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zek realizacji nawierzchni ci¹gu jako utwardzonej rozbieralnej
(kostka kamienna, betonowa) z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia
sieci infrastruktury technicznej.
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje
zakaz:
1) lokalizacji ogrodzeñ,
2) lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
5. Szerokoœæ ci¹gów pieszo - jezdnych w liniach rozgraniczaj¹cych:
1) 1KDX - 6,5 m z poszerzeniem w rejonie skrzy¿owania
z ul. Jod³ow¹,
2) 2KDX - 6 m z poszerzeniami w rejonie skrzy¿owania i zawrotki,
3) 3KDX - 5 m z poszerzeniem w rejonie zawrotki,
4) 4KDX - 7 m z poszerzeniami zgodnie z Rysunkiem planu,
5) 5KDX i 6KDX - 8 m z poszerzeniami zgodnie z Rysunkiem
planu,
6) 7KDX - 5 m z poszerzeniami w rejonie skrzy¿owañ,
7) 8KDX - 6 m z poszerzeniami w rejonie skrzy¿owañ i zawê¿eniem w rejonie dzia³ek nr 152/6, 161 i 203,
8) 9KDX - 5 m.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.

§ 30
§ 32
1. Wyznacza siê tereny dróg publicznych klasy D (dojazdowej), oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD,
3KDD, 4KDD, 5KDD i 6KDD z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowe) wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) obiekty ma³ej architektury,
2) œcie¿ki rowerowe wraz z ich oznakowaniem,
3) zieleñ ozdobn¹,
4) inne, nie wymienione w pkt 1 - 3, zgodnie z przepisami
o drogach publicznych.
3. Szerokoœæ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych:
1) 1KDD, 2KDD, 3KDD i 6KDD - 8 m z poszerzeniami w rejonie skrzy¿owañ i zawrotek,

1. Wyznacza siê tereny dróg wewnêtrznych oznaczone na
rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW
i 5KDW z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnêtrzne wraz z urz¹dzeniami odwodnienia i oœwietlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) zieleñ ozdobn¹,
2) œcie¿kê rowerow¹ w terenie 4KDW wraz z jej oznakowaniem,
3) ci¹gi pieszo-jezdne.
3. Szerokoœæ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych:
1) 1KDW - 5 m,
2) 2KDW, 3KDW i 4KDW - 6 m z poszerzeniami zgodnie z Rysunku planu i zawrotk¹ w terenie 4KDW,
3) 5KDW - zgodnie z Rysunkiem planu.
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4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje
zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
§ 33
1. Wyznacza siê teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem E z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urz¹dzenia elektroenergetyczne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowi¹zuje ca³kowity zakaz lokalizacji obiektów niezwi¹zanych z infrastruktur¹ elektroenergetyczn¹.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia mog¹ podlegaæ remontom
i rozbudowie, pod warunkiem utrzymania obowi¹zuj¹cego przeznaczenia terenu wraz z przyjêtymi zasadami jego
zagospodarowania,
2) wprowadziæ wzd³u¿ ogrodzenia terenu pas zieleni o charakterze izolacyjno-ochronnym,
3) nakaz stosowania kolorystyki zewnêtrznej obiektów umo¿liwiaj¹cej wkomponowanie ich w otoczenie i krajobraz,
4) obs³uga komunikacyjna z drogi 4KDD poprzez teren UP.
4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zagospodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§ 34
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoœci 30% dla terenów MN, MNU, U, UP i UT
w obszarze opracowania planu.
§ 35
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 36
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
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