DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 432

Kraków, dnia 3 sierpnia 2005 r.
TREÆ:
Poz.:

Str.

U C H WA £ A R A DY M I ASTA :
3203  Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód" . . . . . . . . 18819

3203
Uchwa³a Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód"
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141,
poz. 1492) Rada Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód", zwany dalej
"planem", po stwierdzeniu jego zgodnoci z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonego uchwa³¹
Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa dnia 16 kwietnia 2003 r.
2. Uchwa³a dotyczy obszaru "III Kampus UJ - Wschód" w Krakowie, obejmuj¹cego centralne i wschodnie tereny
tzw. III Kampusu Uniwersytetu Jagielloñskiego w rejonie
Pychowic, okrelone uchwa³¹ Nr CVI/997/02 Rady Miasta
Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. Powierzchnia obszaru
objêtego planem wynosi ok. 133 ha.
3. Zakres obowi¹zywania uchwa³y okrelaj¹ przepisy zawarte
w § 5 niniejszej uchwa³y.
§2
1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w tekcie uchwa³y, z zastrze¿eniem § 5 ust. 4.
2. Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:
1) czêæ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) rysunek planu w skali 1:2000 ustalaj¹cy przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1,
b) rysunek typowych przekrojów w skali 1:100 przez tereny
komunikacji, zawieraj¹cy zasady i wskazania dla rozmiesz-

czenia elementów sk³adowych urz¹dzenia i zagospodarowania pasa drogowego, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2,
c) rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3, okrelaj¹cy zasady
uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras infrastruktury
technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ
technicznych, które nale¿y traktowaæ jako wskazania.
Szczegó³owy przebieg sieci oraz rozmieszczenie urz¹dzeñ nale¿y okrelaæ na etapie przygotowania inwestycji i wydawania decyzji administracyjnych.
2) rozstrzygniêcia nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4,
b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5.
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§3
1. Jako podstawowy cel planu ustala siê zapewnienie warunków prawnych i przestrzennych dla realizacji programów
inwestycyjnych dla:
1) rozwoju obszaru tzw. III Kampusu Uniwersytetu Jagielloñskiego jako orodka aktywizacji naukowo - technologicznej, w tym równie¿ tzw. Parku Technologicznego,
2) inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej, niezbêdnych do obs³ugi obszaru.
2. W granicach planu znajduje siê obszar jednej z podstref
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Krakowski
Park Technologiczny (SSE-KPT), ustanowionej przepisami
odrêbnymi; granice obszaru okrelone zosta³y na rysunku
planu. Przeznaczenia terenów oraz zasady ich zagospodarowania okrelone w dalszej treci uchwa³y, w granicach
tego obszaru, obowi¹zuj¹ ³¹cznie z przepisami reguluj¹cymi prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w obszarze podstrefy SSE-KPT.
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§4
Utrzymuje siê przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze wg zgody wydanej przez Ministra Rolnictwa, Lenictwa i Gospodarki ¯ywnociowej - decyzja znak: GZM.ot.0602/
Z-35000/88 z lipca 1988 r. uzyskanej do Miejscowego Planu
Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXVI/229/88 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 1988 r., zmienionego uchwa³¹ Nr VIII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia
16 listopada 1994 r.
Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne w obszarze obejmuj¹cym: Tereny Sportu i Rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem US, Zielone Tereny Zamieszkania
Zbiorowego oznaczone na rysunku planu symbolem MZ/ZP
oraz Tereny Komunikacji - Tereny Dróg Wewnêtrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW/D (w zakresie drogi
przebiegaj¹cej po pó³nocno-zachodniej i pó³nocno-wschodniej stronie terenów US). Przeznaczenie nie wymaga uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych i lenych
na cele nierolnicze i nielene w³aciwego organu, o której
mowa w art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych
(dotyczy gruntów - u¿ytków rolnych klasy V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego).
§5
1. Ustalenia planu stanowi¹ce treæ uchwa³y, zostaj¹ tak¿e
wyra¿one w czêci graficznej, w zakresie okrelonym w § 2
ust. 2 pkt 1.
2. Ustalenia planu zawarte w uchwale obejmuj¹:
1) przepisy ogólne zawarte w Rozdziale I,
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu zawarte w Rozdziale II,
3) przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania
zawarte w Rozdziale III,
4) przepisy koñcowe zawarte w Rozdziale IV.
3. Ustalenia okrelone w ust. 1 i 2 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
4. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.
§6
1. Obowi¹zuj¹cymi elementami ustaleñ planu wyznaczonymi na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1, s¹:
1) granica obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania,
3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zró¿nicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami
identyfikacyjnymi:
a) UP 1, UP 2 (UP 2.1 - UP 2.8) - Tereny Us³ug Nauki,
b) UP/UX 1, UP/UX 2, UP/UX 3 - Tereny Us³ug Nauki
z Us³ugami Komercyjnymi,
c) UX 1, UX 2, UX 3, UX 4, UX 5, UX 6 - Tereny Us³ug
Komercyjnych,
d) UX/KDP - Tereny Us³ug Komercyjnych i Parkingów,
e) PT 1, PT 2 - Tereny Parku Technologicznego,
f) PT/UX 1, PT/UX 2 - Tereny Parku Technologicznego
i Us³ug Komercyjnych,
g) MZ - Tereny Zamieszkania Zbiorowego,
h) MZ/ZP - Zielone Tereny Zamieszkania Zbiorowego,
i) US - Tereny Sportu i Rekreacji,
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j) ZP - Tereny Zieleni Urz¹dzonej,
k) ZO - Tereny Otwarte,
l) KU1, KU2 - Tereny Obs³ugi i Urz¹dzeñ Komunikacji,
m) KD/G 2/2+T, KD/Z 1/2 +T, KD/L, KD/D, KDW/D, KDW/
Do, KDW/P - Tereny Komunikacji,
n) ZC- Teren Cmentarza.
2. Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów, oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, okrelane s¹ nastêpuj¹cymi elementami na rysunku planu:
1) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy - oznaczaj¹ca liniê zabudowy pierzei ulicy lub innej przestrzeni publicznej, tj. obowi¹zek usytuowania wszystkich obiektów "frontem" do
ulicy lub innych przestrzeni publicznych w tej linii; w przypadku realizacji dopuszczonego sposobu zabudowy w terenach UX - nad terenami KDW/D i KDW/Do okrelonego w § 26 ust. 5 pkt 3 oraz w § 36 ust. 9, linia zabudowy
obowi¹zuje tylko kondygnacje przyziemia,
2) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy nad Terenami Komunikacji - oznaczaj¹ca liniê sytuowania górnych kondygnacji obiektów nad Terenami Komunikacji wg zapisów
§ 26 ust. 5 pkt 3,
3) nieprzekraczalna (maksymalna) linia zabudowy - oznaczaj¹ca liniê ograniczaj¹c¹ sytuowanie obiektów; mog¹
byæ one sytuowane w tej linii lub w g³¹b terenu ni¹
ograniczonego przy usytuowaniu "frontem" do ulicy lub
innych przestrzeni publicznych w tej linii. W uzupe³nieniu zabudowy (tzw. plomby) lub zabudowy budynków
zlokalizowanych na dzia³kach wzd³u¿ ulic, dla których
wyznaczono nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy - obowi¹zuje warunek dostosowania siê do linii, jak¹ tworzy
wiêkszoæ usytuowanych wzd³u¿ ulicy budynków.
W przypadku cofniêcia budynku linie zabudowy nale¿y akcentowaæ trwa³ym ogrodzeniem, ¿ywop³otem lub
inn¹ form¹ np. rytmicznym uk³adem obiektów ma³ej
architektury,
4) strefa zabudowy naro¿nikowej - oznacza rejony akcentowania form¹ architektoniczn¹ naro¿ników kwarta³ów
zabudowy,
5) strefa zabudowy recepcyjnej - okrela strefy, w których
preferowana powinna byæ lokalizacja obiektów reprezentacyjnych (ogólnodostêpnych),
6) przebieg cie¿ek rowerowych - trasy wyznaczone wzd³u¿
ci¹gów projektowanych i istniej¹cych dróg, (w ramach
linii rozgraniczaj¹cychTerenów Komunikacji) z uwzglêdnieniem wskazañ za³¹cznika Nr 2 do uchwa³y,
7) ci¹gi zieleni wysokiej - szpalery drzew realizowane wg projektu zieleni dla wyznaczonych ci¹gów komunikacji,
8) obszary orientacyjnych lokalizacji stanowisk archeologicznych - wytyczonych i prawdopodobnych - okrelaj¹
tereny dla których prowadzenie prac budowlano-ziemnych musi zostaæ poprzedzone przeprowadzeniem ratowniczych badañ sonda¿owo-wykopaliskowych oraz w razie potrzeby - zapewnienie warunków dla sta³ego
nadzoru archeologicznego,
9) strefa istniej¹cego magistralnego ruroci¹gu wody - dla
której wprowadza siê ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych; szerokoæ strefy zosta³a okrelona
w § 16 ust. 2 pkt 1 uchwa³y,
10) zespo³y zieleni i pojedyncze drzewa wskazane do utrzymania - na zasadach okrelonych w § 9 ust. 2 pkt 3.
3. Na rysunku planu oznaczono ponadto nastêpuj¹ce elementy informacyjne planu, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
1) g³ówne osie widokowe - celem ekspozycji obiektów skierowane na: klasztor na Bielanach, kopiec Kociuszki
i Wzgórze Wawelskie,
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2) granice dzia³ek ewidencyjnych (wg stanu na dzieñ sporz¹dzania projektu planu),
3) granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej - ustanowionej
na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
14 padziernika 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135
poz. 312 z póniejszymi zmianami),
4) granice Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego
i Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych wraz z otulin¹ - dla którego obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania
okrelone Rozporz¹dzeniem Nr 6 Wojewody Krakowskiego z dnia 16 maja 1997 r. w sprawie ochrony Zespo³u
Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie krakowskim (Dz. U. Woj. Krakowskiego z dnia 5 czerwca
1997 r. Nr 18 poz. 113),
5) proponowane rejony lokalizacji przystanków autobusowych i tramwajowych - uszczegó³owienie nast¹pi na etapie projektów technicznych dróg i ustaleñ z zakresu organizacji ruchu i obs³ugi transportem publicznym,
6) oznaczenia miejsc typowych przekrojów dróg i ulic okrelonych na rysunku stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y,
7) oznaczenie przebiegów dróg wewnêtrznych, o których
mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b,
8) elementy geometrii projektowanych rozwi¹zañ komunikacyjnych, obejmuj¹ce: krawêdzie jezdni i skrzy¿owañ,
osie dróg, przebieg trasy tramwaju szybkiego,
9) granica strefy cmentarza (50 m).
§7
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek wymieniony w niniejszej uchwale - w § 2 ust. 2. pkt 1 lit. a,
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, jeli z treci
uchwa³y nie wynika inaczej,
3) kwartale zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ teren
przeznaczony pod zabudowê, ograniczony na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi Terenów Komunikacji,
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia terenu okrelony w Rozdziale III, które winno przewa¿aæ w terenie wydzielonym
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który
uzupe³nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe
w danym terenie, wg wskaników procentowych okrelonych w Rozdziale III uchwa³y,
6) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
sumê powierzchni zabudowy wszystkich budynków
zlokalizowanych na terenie, o którym mowa w pkt 2,
liczonej po ich zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy cian przyziemia, a w przypadku nadwieszeñ,
podcieni z podporami, przejazdów - po obrysie wy¿szych kondygnacji,
7) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu zagospodarowania dzia³ki w rozumieniu przepisów odrêbnych,
8) inkubatorze przedsiêbiorczoci - nale¿y przez to rozumieæ podmiot, jednostkê organizacyjn¹ dysponuj¹c¹
odpowiednimi obiektami budowlanymi, prowadz¹c¹
dzia³alnoæ wspieraj¹c¹ nowotworzone ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa,
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9) parku technologicznym - nale¿y przez to rozumieæ obszar, na którym realizuje siê wspó³pracê naukowo-technologiczn¹; na terenach parków technologicznych rozwijane s¹ przedsiêwziêcia obejmuj¹ce badania laboratoryjne i wdra¿anie procesów wytwórczych na ma³¹
skalê, które obejmuj¹ trzy sfery: laboratoryjn¹ (naukow¹), przemys³ow¹ i biurow¹ (w tym przedstawicielstwa krajowe i zagraniczne),
10) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ czêæ terenu, który pozostaje niezabudowany powierzchniowo lub kubaturowo (tak¿e w g³¹b
gruntu), nie stanowi¹ca nawierzchni dojazdów, dróg,
placów, parkingów, chodników pieszych i cie¿ek rowerowych (trwale i szczelnie utwardzonych) trwale
pokryt¹ rolinnoci¹. Do procentowego obliczenia
udzia³u powierzchni biologicznie czynnej w poszczególnych terenach, nie wlicza siê nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako trawniki lub
kwietniki,
11) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzone
i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni niskiej (trawniki i kwietniki), skomponowane pod wzglêdem estetycznym i plastycznym, wg kompleksowego
projektu, wraz z obiektami ma³ej architektury i owietleniem,
12) wysokoci bezwzglêdnej budynku - nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ ustalon¹ w formie rzêdnej w m. n.p.m.
górnej p³aszczyzny stropu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹
u¿ytkow¹ (³¹cznie z gruboci¹ izolacji cieplnej i warstwy
os³aniaj¹cej), z wy³¹czeniem terenów MZ/ZP - Zielonych
Terenów Zamieszkania Zbiorowego, dla których wysokoæ w formie rzêdnej dotyczy kalenicy,
13) P+R (Park + Ride) - nale¿y przez to rozumieæ parking
strategiczny, dzia³aj¹cy w systemie o tej nazwie, funkcjonuj¹cym w celu integracji systemu drogowego z systemem komunikacji zbiorowej; zapewnia przesiadkê
z samochodu na rodek komunikacji zbiorowej, oferuj¹cy sprawny przejazd w obszarze zabudowy miejskiej,
gdzie mo¿na siê spodziewaæ ograniczeñ lub utrudnieñ
w ruchu samochodów,
14) wysokie technologie - nale¿y przez to rozumieæ nowoczesne technologie obejmuj¹ce dzia³alnoæ us³ugow¹,
projektow¹, wytwórcz¹, wdro¿eniow¹, badawcz¹ i dowiadczaln¹ w szczególnoci w dziedzinach takich jak:
telekomunikacja, informatyka, media elektroniczne,
in¿ynieria materia³owa, biotechnologia, biologia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona rodowiska, elektronika, elektrotechnika, mechanika.
2. Pozosta³e okrelenia u¿yte w uchwale definiowane s¹
w przepisach odrêbnych.
Rozdzia³ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu
§8
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. Ustala siê zakaz lokalizacji us³ug komercyjnych z zakresu
handlu hurtowego wymagaj¹cych w szczególnoci urz¹dzania placów handlowych, sk³adowych, magazynowych w tym
parkingów dla samochodów o wadze w³asnej pow. 3,5 t.
2. W granicach ca³ego obszaru objêtego planem obowi¹zuje
zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
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3. W granicach ca³ego obszaru objêtego planem nie przeznacza siê terenów s³u¿¹cych organizacji imprez masowych.
4. Ustala siê zakaz odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz
przebudowy istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej, w tym
zagrodowej wraz z zabudowaniami gospodarczymi; zabudowa ta mo¿e zostaæ utrzymana do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem.
5. Ustala siê zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych takich
jak: sk³adowiska odpadów, kioski, gara¿e boksowe i wolnostoj¹ce budynki gospodarcze, z wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych eksponaty wystawowe.
6. W granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku rozwi¹zañ
infrastruktury technicznej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem, ¿e ich
lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoci z pozosta³ymi ustaleniami planu.
7. Dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicach dzia³ek
w celu umo¿liwienia realizacji zwartej zabudowy pierzei ulic,
placów i dziedziñców.
§9
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
1. W zakresie ochrony rodowiska ustala siê:
1) W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania
i spe³nienia wymogów sanitarnych w ramach realizacji
poszczególnych inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego lub wyprzedzaj¹co ustala
siê obowi¹zek wyposa¿enia terenów w sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej w szczególnoci odprowadzenia cieków i wód opadowych z wykorzystaniem terenów komunikacji (pasów drogowych).
2) Pokrycie potrzeb cieplnych obiektów, które nie bêd¹ pod³¹czone do miejskiej sieci ciep³owniczej nale¿y zapewniæ poprzez stosowanie paliw "ekologicznie czystych"
(gaz, lekki olej opa³owy, energia elektryczna).
3) Wprowadza siê obowi¹zek wyprzedzaj¹cej realizacji pasa
zieleni izolacyjnej wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej przewidywanego ci¹gu komunikacyjnego Trasy Pychowickiej.
Ochrona terenów przyleg³ych do tego ci¹gu komunikacyjnego w zakresie standardów akustycznych wymaganych dla "ZielonychTerenów Zamieszkania Zbiorowego"
- MZ/ZP, mo¿e wymagaæ zastosowania ekranów akustycznych; realizacja pasa zieleni izolacyjnej i ekranów jest
elementem inwestycji drogowej.
4) Dla potrzeb ochrony przed ha³asem dla terenów MZ "Tereny Zamieszkania Zbiorowego", MZ/ZP - "Zielone
Tereny Zamieszkania Zbiorowego" i terenów UP2.4,
UP2.5, UP2.6 - "Tereny Us³ug Nauki" przyjmuje siê dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku zgodnie z przepisami odrêbnymi jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
5) Ochrona przed polami elektromagnetycznymi zwi¹zanymi z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi winna byæ realizowana wed³ug wymagañ przepisów odrêbnych.
2. W zakresie ochrony wartoci przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni ustala siê:
1) Sposób zagospodarowania czêci obszaru objêtego planem, wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u Jurajskich Parków
Krajobrazowych uwzglêdnia zasady zagospodarowania
i u¿ytkowania obszaru Otuliny Parków Krajobrazowych
(okrelone w Rozporz¹dzeniu Nr 6 Wojewody Krakow-
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skiego z dnia 16 maja 1997 r. w sprawie ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie
krakowskim).
2) W zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y
uwzglêdniaæ jego wartoci krajobrazowe i widokowe.
3) W celu zachowania szczególnych wartoci przyrodniczych i krajobrazowych nakazuje siê zachowanie i utrzymanie zadrzewieñ i pojedynczych drzew oznaczonych
na rysunku planu oraz wykorzystanie ich do komponowania wnêtrz urbanistycznych przy tworzeniu zieleni urz¹dzonej. Dopuszcza siê wycinkê drzew w przypadkach nieuniknionych kolizji zgodnie z przeprowadzonym postêpowaniem okrelonym w przepisach
odrêbnych.
4) Wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych nale¿y wprowadziæ pasma zadrzewieñ o charakterze szpalerowym wg kompleksowego projektu zieleni,
poprzez odpowiedni dobór gatunkowy drzew, zgodnie
z zasadami rozwi¹zañ przekrojów ulicznych, okrelonymi w za³¹czniku Nr 2, z wyj¹tkiem realizacji zabudowy,
o której mowa w § 26 ust.5 pkt 3.
5) Niezabudowane powierzchnie w kwarta³ach zabudowy
nale¿y zagospodarowaæ jako tereny zieleni urz¹dzonej
wed³ug ca³ociowo opracowywanych projektów.
3. Utrzymuje siê przebieg cieków naturalnych i ustala siê zapewnienie pasów ochronnych wzd³u¿ nich o szer. min. 1,5 m
od linii brzegowej, wy³¹czonych z zabudowy i zainwestowania, w tym tak¿e z wykluczeniem ogrodzeñ, w celu:
a) umo¿liwienia administratorowi wód prowadzenia robót
remontowych i konserwacyjnych,
b) ochrony lub urz¹dzenia obudowy biologicznej wód.
4. Dopuszcza siê regulacjê koryt cieków naturalnych na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych.
5. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w ca³oci w rejonie,
w którym nie wystêpuj¹ zagro¿enia osuwania siê mas ziemnych; w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne - odpowiednio do kategorii geotechnicznej projektowanych obiektów.
§ 10
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
W celu ochrony wartoci naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych ustanawia siê obszary orientacyjnych lokalizacji stanowisk archeologicznych, oznaczonych na
rysunku planu, okrelaj¹ce tereny, dla których prowadzenie
prac budowlano-ziemnych musi zostaæ poprzedzone przeprowadzeniem ratowniczych badañ sonda¿owo-wykopaliskowych oraz - w razie potrzeby - zapewnienie warunków dla
sta³ego nadzoru archeologicznego.
§ 11
Ustalenia w zakresie wymagañ dotycz¹cych
kszta³towania przestrzeni publicznych
1. Ze wzglêdu na publiczny charakter wiêkszoci terenów
w obszarze planu, okrela siê nastêpuj¹ce tereny jako przestrzenie publiczne:
1) ulice (drogi publiczne),
2) ci¹gi piesze i cie¿ki rowerowe,
3) place i dziedziñce,
4) tereny zieleni urz¹dzonej, wydzielonej kompozycyjnie.
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2. Dla terenów i elementów zagospodarowania, o których
mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania
przestrzeni publicznych:
1) Pierzeje ulic wyznaczaj¹cych przestrzeñ publiczn¹ wymagaj¹ ukszta³towania w formie wnêtrza urbanistycznego o charakterze miejskim.
2) Lokalizacja obiektów kubaturowych wzd³u¿ ulic zgodnie
z zapisami § 6 ust. 2 pkt 1 - 5.
3) Wzd³u¿ ci¹gów pieszych i dziedziñców zaleca siê stosowanie podcieni i przewitów u³atwiaj¹cych komunikacjê
piesz¹ i wgl¹d do wnêtrza kwarta³ów zabudowy.
4) Wzd³u¿ ulic (dróg publicznych), ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych nale¿y wprowadziæ pasma zadrzewieñ,
wg ca³ociowo opracowanych projektów, które winny
uwzglêdniaæ wymogi ekspozycji krajobrazowej osi widokowych oznaczonych na rysunku planu, z uwzglêdnieniem zapisów § 9 ust. 2 pkt 4.
5) Owietlenie uliczne nale¿y wykonaæ wed³ug projektu,
dla wyodrêbnionych przestrzeni publicznych.
6) W granicach ca³ego obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam wolnostoj¹cych-wielkoprzestrzennych (tzw. billboardów) i reklam wielkopowierzchniowych na budynkach i ogrodzeniach.
7) Reklamy, znaki informacyjne, napisy oraz obiekty ma³ej
architektury maj¹ mieæ ujednolicony charakter i nale¿y
je wykonaæ wed³ug ca³ociowego projektu, dla poszczególnych kwarta³ów zabudowy.
8) Wprowadza siê zakaz stosowania nawierzchni asfaltowych dla ci¹gów pieszych (KDW/P) i dróg dojazdowych
z ograniczonym dostêpem (KDW/Do). Nawierzchnie tych
ci¹gów nale¿y wykonywaæ z elementów drobnowymiarowych.
§ 12
Ustalenia w zakresie wymagañ dotycz¹cych parametrów,
wskaników i zasad kszta³towania zabudowy
1. Dla ucilenia ustaleñ dotycz¹cych warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu ustala siê elementy regulacji
przestrzennej, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1- 10, w tym
obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji i udzia³ powierzchni biologicznie czynnej zosta³
okrelony odrêbnie dla poszczególnych terenów, w Rozdziale III uchwa³y.
3. Wysokoci projektowanej zabudowy zosta³y okrelone odrêbnie dla poszczególnych terenów, w Rozdziale III uchwa³y.
4. Nie wprowadza siê ograniczeñ poziomych gabarytów budynków, z wyj¹tkiem ustaleñ okrelonych w § 11 ust. 2
pkt 3.
5. Ustala siê maksymaln¹, najwy¿sz¹ górn¹ krawêd przekrycia dachu i elementów detali architektonicznych - do
wysokoci 2.0 m ponad ustalon¹ w formie rzêdnej wysokoæ bezwzglêdn¹ budynku.
6. Dla wszystkich terenów dopuszcza siê niezbêdne elementy
urz¹dzeñ technicznych maksymalnie do wysokoci 2.0 m
ponad ustalon¹ wysokoæ bezwzglêdn¹ budynku, z wyj¹tkiem terenów MZ/ZP - "Zielone Tereny Zamieszkania Zbiorowego". Lokalizacja tego typu urz¹dzeñ wymaga rozwi¹zania zapewniaj¹cego os³oniêcie tych elementów obudow¹
lub innym rodzajem wystroju architektonicznego, zapewniaj¹cego neutralizacjê ich formy.
7. W zasiêgu otuliny Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych, okrelonej granic¹ na rysunku planu nie nale¿y wpro-
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wadzaæ zabudowy agresywnej krajobrazowo; formy zabudowy powinny nawi¹zywaæ do otoczenia i krajobrazu.
§ 13
Zasady i warunki podzia³u nieruchomoci
objêtych planem miejscowym
1. Nie ustala siê wielkoci dzia³ek uzyskiwanych w wyniku
podzia³u nieruchomoci, w tym minimalnej i maksymalnej
wielkoci dzia³ek; wielkoci te powinny byæ dostosowane
do zakresu obszarowego inwestycji i mo¿liwoci obs³ugi
komunikacyjnej i infrastrukturalnej.
2. W przypadku podzia³u geodezyjnego - w celu ustalenia innego ni¿ istniej¹cy uk³ad dzia³ek - podzia³ ten musi zapewniaæ bezporedni dostêp do drogi publicznej za pomoc¹
uk³adu wydzielonych dróg wewnêtrznych zgodnie z zasadami okrelonymi w § 36 ust. 4.
§ 14
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy uk³adu komunikacyjnego
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób obs³ugi komunikacyjnej terenów objêtych planem:
1) Uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:
a) ulicê g³ówn¹ Grota Roweckiego - ul. Bobrzyñskiego
oznaczon¹ jako KD/G 2/2 + T,
b) ulicê zbiorcz¹ - po³¹czenie ul. Bobrzyñskiego z ul. Skotnick¹ oznaczon¹ jako KD/Z 1/2+ T.
2) Uk³ad drogowy lokalny obejmuje ul. Gronostajow¹ oznaczon¹ jako KD/L oraz ulice dojazdowe oznaczone jako
KD/D i KDW/D.
3) W uk³adzie drogowym podstawowym wskazuje siê miejsca skrzy¿owañ z ulicami lokalnymi i dojazdowymi. Nie
przewiduje siê zjazdów przez torowisko tramwajowe
w innych miejscach ni¿ wskazane.
4) Ulice wewnêtrzne, dojazdowe wewn¹trz obszaru umo¿liwiaj¹ce dostêp do wyznaczonych terenów (kwarta³ów
zabudowy). Ulice oznaczone jako KDW/Do - maj¹ ograniczony dostêp dla pojazdów samochodowych (z wyj¹tkiem zaopatrzenia, obs³ugi technicznej i komunalnej).
5) Ci¹gi komunikacyjne ca³kowicie wy³¹czone z ruchu samochodowego i udostêpnione tylko dla ruchu pieszego
i rowerowego oznaczone jako KDW/P.
6) Trasy rowerowe z ogólnomiejskiego uk³adu podstawowego znajduj¹ siê w wyznaczonych pasach drogowych ulic:
Grota Roweckiego - Bobrzyñskiego i Gronostajowej; uzupe³nia ten uk³ad cie¿ka rowerowa planowana wzd³u¿ pod³u¿nej osi obszaru planu (ulice KDW/Do), oraz cie¿ka
wzd³u¿ ul. Czerwone Maki (KD/D). Ci¹gi piesze i rowerowe
stanowi¹ powi¹zania Kampusu z s¹siednimi terenami rekreacyjnymi - Zakrzówkiem, ParkiemTwardowskiego, otwartymi terenami Pychowic i Bodzowa, terenami przewidzianymi pod ogród botaniczny i Park Jagielloñski.
2. Wprowadza siê podzia³ dróg na publiczne i wewnêtrzne
wed³ug poni¿szych kategorii:
1) drogi publiczne:
a) KD/G 2/2 + T - klasy g³ównej z tramwajem,
b) KD/Z 1/2 + T - klasy zbiorczej z tramwajem,
c) KD/L - klasy lokalnej (1/2),
d) KD/D - klasy dojazdowej (1/2),
2) drogi wewnêtrzne u¿ytkowników i administratorów terenów:
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a) o ustalonym w planie przebiegu wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi:
 KDW/D - klasy dojazdowej,
 KDW/Do - klasy dojazdowej z ograniczeniem dostêpu,
 KDW/P - niezale¿nych ci¹gów pieszo-rowerowych,
b) o wskazanym w planie przebiegu oznaczonym w terenach PT 2. Przebieg ten mo¿na korygowaæ w stosunku
do przebiegu okrelonego na rysunku planu, je¿eli
wielkoæ i rodzaj inwestycji tego wymaga, z zastrze¿eniem zapewnienia wewnêtrznego po³¹czenia komunikacyjnego pomiêdzy ulicami KD/D wyznaczonymi
liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi.
Szerokoci poszczególnych dróg w liniach rozgraniczaj¹cych
ustala § 36 uchwa³y.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji i obs³ugi parkingowej:
1) W granicach dzia³ki lub terenu inwestycji winna byæ zarezerwowana proporcjonalna liczba miejsc parkingowych
dla samochodów osobowych, z ograniczeniem do:
a) 25 miejsc na 100 zatrudnionych i 5 miejsc na 100 studentów - dla obiektów dydaktycznych,
b) 20 miejsc na 100 zatrudnionych i 15 miejsc na 100 mieszkañców - dla domów studenckich,
c) 15 miejsc na 100 u¿ytkowników - dla obiektów sportowych;
d) 35 miejsc na 100 zatrudnionych i 20 miejsc na 1000 m2
pow. u¿ytkowej - dla obiektów produkcyjno-us³ugowych,
e) 20 miejsc na 100 zatrudnionych i 10 miejsc na 1000 m2
pow. u¿ytkowej - dla obiektów komercyjnych.
2) Dopuszcza siê bilansowanie miejsc parkingowych w ramach zadania inwestycyjnego, obejmuj¹cego wiêcej ni¿
jedn¹ dzia³kê lub teren.
3) Miejsca do parkowania, poza wymienionymi w ust. 3
pkt 1 i 2, przewidziane s¹ równie¿ w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i dojazdowych jako pasy i zatoki
parkingowe - zgodnie z rysunkiem typowych przekrojów
ulic, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2.
4) Wiêksze parkingi na terenie powinny byæ projektowane
w podziale na zespo³y do 30 stanowisk, z wykorzystaniem obiektów ma³ej architektury i zieleni.
5) Dopuszcza siê budowê parkingów wielopoziomowych
(tak¿e z mo¿liwoci¹ zag³êbienia parkingu pod powierzchni¹ terenu).
4. Ustala siê lokalizacjê parkingu strategicznego (w systemie
P + R) przy wêle przystankowym w rejonie skrzy¿owania
ul. Bobrzyñskiego KD/G 2/2+T z ulic¹ KD/Z 1/2+T, po³o¿onego wTerenie Obs³ugi i Urz¹dzeñ Komunikacji, oznaczonym
na rysunku planu symbolem KU 1 i KU 2. Dopuszcza siê
wielopoziomow¹ zabudowê parkingu.
5. Ustala siê zasady obs³ugi transportem zbiorowym:
1) podstawowym rodkiem przewozowym jest tramwaj
szybki wzd³u¿ ul. Grota-Roweckiego - Bobrzyñskiego
i ulicy KD/Z 1/2+T,
2) dla uzupe³nienia tej obs³ugi zapewnia siê parametry
i przekroje ulic umo¿liwiaj¹ce obs³ugê autobusow¹ na
ulicach lokalnych i dojazdowych. Terminal lokalnych linii
autobusowych mo¿e byæ zlokalizowany obok parkingu
strategicznego w terenach KU 1 i KU2. Dopuszcza siê na
tych terenach lokalizacjê pêtli tramwajowej jako rozwi¹zanie etapowe do czasu realizacji docelowej pêtli tramwajowej przy ul. Skotnickiej,
6. Uzyskanie stanu docelowego obs³ugi komunikacyjnej wymaga:
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1) modernizacji obecnych ulic (ul.Grota-Roweckiego i Bobrzyñskiego) jednojezdniowych do przekrojów dwujezdniowych z dodaniem torowiska tramwajowego i z uregulowaniem skrzy¿owañ do obs³ugiwanych terenów - KT/
G 2/2 +T,
2) modernizacji, przebudowy i dobudowy nowych odcinków ulic istniej¹cych (ul. Gronostajowej - KD/L, ul. Czerwone Maki - KD/D),
3) budowy pozosta³ych ulic,
4) etapowania rozbudowy uk³adu komunikacyjnego,
uwzglêdniaj¹cego efektywnoæ udostêpniania terenów
dla zabudowy i umo¿liwianie rozbudowy sieci infrastruktury, zwi¹zanej z pasami drogowymi,
5) uwzglêdnienia istniej¹cych rozwi¹zañ komunikacyjnych
obs³uguj¹cych zabudowê i stanowi¹cych dojazdy do nieruchomoci,
6) przygotowania inwestycji i remontów, które obejmowa³yby lub mia³yby wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej, wymaga uwzglêdnienia procedur obowi¹zuj¹cych
w Gminie Miejskiej Kraków, zgodnie z przepisami wewnêtrznymi (tzw. audyt - w zakresie cie¿ek rowerowych).
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 15
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obszaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê zasady obs³ugi obszaru objêtego planem, w dostosowaniu
do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.
2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) Utrzymanie istniej¹cych ci¹gów, urz¹dzeñ i obiektów
uzbrojenia zapewniaj¹c mo¿liwoæ ich rozbudowy i modernizacji;
2) Prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, dojæ pieszych i pieszo-jezdnych oraz w terenach, których przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne okrelono w Rozdziale III uchwa³y, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ
pozosta³ych ustaleñ planu;
3) Zasady obs³ugi i wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹ okrelono w §§ 16 - 22 uchwa³y oraz na rysunku
rozwi¹zañ infrastruktury technicznej stanowi¹cym za³¹cznik Nr 3.
§ 16
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia obszaru w wodê:
1) Ca³oæ obszaru zaopatrywana bêdzie w wodê z sieci wodoci¹gowych lub ujêæ w³asnych.
2) Utrzymuje siê istniej¹cy sposób zaopatrzenia w wodê
oparty na zasilaniu z magistral Ø 600 mm i Ø 500 mm
(biegn¹cych w ulicach Grota Roweckiego i Bobrzyñskiego) z dodatkowym dosilaniem z magistrali Ø 1200 mm.
3) Zachowuje siê mo¿liwoæ dalszego korzystania z eksploatowanych obecnie indywidualnych ujêæ wody.
2. Okrela siê rozwi¹zania infrastruktury zaopatrzenia w wodê:
1) Utrzymuje siê pasy terenu wzd³u¿ - istniej¹cych w granicach obszaru planu - magistral wodoci¹gowych;
Ø 1200 mm, Ø 600 mm i Ø 500 mm w celu umo¿liwienia
dostêpu dla obs³ugi eksploatacyjnej i bezpieczeñstwa dla
obiektów kubaturowych. Dla magistrali Ø 1200 mm za-
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chowuje siê pas terenu o szerokoci po 8,0 m od krawêdzi ruroci¹gu w ka¿d¹ stronê, dla Ø 600 mm i Ø 500 mm
po 5,0 m od krawêdzi ruroci¹gu w ka¿d¹ stronê. W wy¿ej
wymienionych pasach zachowuje siê wolny od zadrzewieñ i elementów ma³ej architektury teren o szerokoci od cianek ruroci¹gów - po 3,0 m w ka¿d¹ stronê od
Ø 1200 mm i po 2,0 m w ka¿d¹ stronê od Ø 600 mm
i Ø 500 mm.
2) Zapewnia siê mo¿liwoæ rozbudowy i modernizacji funkcjonuj¹cego obecnie systemu zaopatrzenia w wodê dla
pokrycia potrzeb bytowych, u¿ytkowych i przeciwpo¿arowych w wielkociach okrelonych przepisami odrêbnymi.
3) Zapewnia siê mo¿liwoæ zlokalizowania nowych sieci do
obszarów planowanego zainwestowania oraz obiektów
i urz¹dzeñ zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych
dróg i ulic oraz w terenach, gdzie nie bêd¹ naruszaæ ustaleñ planu. Przyjmuje siê, ¿e ucilenia tras nowych sieci,
lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ nastêpowaæ bêd¹ w fazie
projektowania inwestycyjnego.
4) Nowe rozbiorcze sieci wodoci¹gowe winny mieæ rednicê w granicach Ø 200 - 150 mm pozwalaj¹c¹ na dostarczenie ¿¹danych iloci wody i zapewnienie odpowiednich parametrów jej dostawy.
5) Wskazuje siê na za³¹czniku Nr 3, trasy projektowanych
wodoci¹gów okrelaj¹cych zasady doprowadzenia
wody do poszczególnych kwarta³ów zabudowy. Wskazane trasy nie maj¹ charakteru jednoznacznie obligatoryjnego i dopuszcza siê wprowadzenie korekt i ucileñ
tras w fazie projektowania inwestycyjnego bez naruszania zasad okrelonych w planie.
§ 17
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzenia cieków
i wód opadowych:
1) Wprowadza siê obowi¹zek pod³¹czenia istniej¹cego i projektowanego zainwestowania kubaturowego do zbiorczego systemu kanalizacji. W ekonomicznie i technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê mo¿liwoæ objêcia niektórych obiektów systemem indywidualnym lub
grupowym odprowadzania cieków. Warunkiem niezbêdnym w tych przypadkach bêdzie koniecznoæ zastosowania takich rozwi¹zañ technologicznych, które nie bêd¹
powodowaæ pogorszenia stanu rodowiska.
2) Obowi¹zuj¹cymi systemami kanalizacji w granicach obszaru opracowania planu bêd¹ systemy kanalizacji ogólnosp³awnej i rozdzielczej.
3) Zabrania siê wprowadzenia nie oczyszczonych cieków
do wód lub ziemi, a ewentualne rolnicze ich wykorzystanie mo¿e odbywaæ siê jedynie zgodnie z przepisami odrêbnymi.
4) Wprowadza siê - w granicach obszaru objêtego planem
- obowi¹zek podczyszczania wód opadowych odprowadzanych z parkingów, placów postojowych, terenów
us³ug i produkcji przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji, wód powierzchniowych lub do ziemi zgodnie
z przepisami odrêbnymi.
5) Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa powodziowego (ograniczenia mo¿liwoci tzw. podtapiania terenów) - zabudowa terenów przewidzianych do skanalizowania w systemie rozdzielczym - w szczególnoci zlewni potoku Pychowickiego - nastêpowaæ bêdzie po uregulowaniu i uporz¹dkowaniu jego stanu technicznego celem umo¿liwie-
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nia przyjêcia dodatkowych sp³ywów skoncentrowanych.
Dopuszcza siê stosowanie regulowania odp³ywu wód do wielkoci odpowiadaj¹cej sp³ywom jednostkowym
z terenów zielonych - poprzez ich retencjonowanie w budowanych zbiornikach retencyjnych i rozs¹czanie na w³asnych dzia³kach. Dzia³ania te nie mog¹ naruszaæ przepisów odrêbnych.
2. Okrela siê rozwi¹zania odprowadzenia cieków i wód opadowych:
1) Utrzymuje siê funkcjonuj¹cy obecnie w granicach opracowania planu system kanalizacji przyjmuj¹c, ¿e odbiornikiem cieków bêd¹ kana³y ogólnosp³awne 0,8/1,2 m
- 0,7/1,05 - Ø 0,5m w ulicach Grota Roweckiego i Bobrzyñskiego.
2) Obszar objêty opracowaniem skanalizowany bêdzie
w systemach: ogólnosp³awnym i rozdzielczym. W systemie ogólnosp³awnym skanalizowana bêdzie po³udniowa czêæ, w systemie rozdzielczym - czêæ pó³nocna.
3) Obszar przewidziany do objêcia rozdzielczym systemem
skanalizowany bêdzie w dwóch uk³adach pompowych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3: uk³ad I (wschodni) zwi¹zany z pompowni¹ nr 1 i uk³ad II (zachodni) zwi¹zany z pompowni¹ nr 2. Pompowniê nr 1 lokalizuje siê w pasie drogowym projektowanej ulicy Poletkowej, dz. nr 422 obr. 7
Podgórze. Pompowniê nr 2 lokalizuje siê w rejonie
ul. Gronostajowej.
4) Wskazuje siê na za³¹czniku Nr 3 trasy projektowanych
kana³ów okrelaj¹cych zasady skanalizowania poszczególnych kwarta³ów zabudowy. Wskazane trasy nie maj¹
charakteru jednoznacznie obligatoryjnego i dopuszcza siê
wprowadzenie korekt i ucileñ tras w fazie projektowania inwestycyjnego bez naruszania zasad okrelonych
w planie.
5) Kanalizacja deszczowa lokalizowana w pasach drogowych powinna przyj¹æ wody opadowe nie tylko z pasa
drogowego, ale równie¿ z ca³ej przynale¿nej zlewni.
3. Ustala siê zachowanie pasów technicznych wzd³u¿ rowów
odwadniaj¹cych o szerokoci min. 1.5 m od górnej krawêdzi rowu w celu umo¿liwienia utrzymania, konserwacji i regulacji.
§ 18
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia obszaru w energiê elektryczn¹ w zakresie systemu ponadlokalnego:
1) Utrzymuje siê znajduj¹c¹ siê w granicach opracowywanego planu stacjê transformatorow¹ 110/SN Kampus oraz przebiegaj¹c¹ przez obszar opracowania napowietrzn¹ liniê 110 kV Skawina - GPZ Kampus - GPZ
Ruczaj.
2) Zgodnie z przepisami odrêbnymi wzd³u¿ ww. linii 110
kV pozostawia siê pas terenu, w którym obszar lokalizacji budynku, krawêdzie balkonów, tarasów, dachy wykorzystywane jako tarasy oraz inne p³aszczyzny poziome
przeznaczone na pobyt ludzi na czas d³u¿szy ni¿ 8 godzin
na dobê znajdowa³y siê bêd¹ w odleg³ociach nie mniejszych od skrajnego przewodu ni¿ 14,5 m. Ww. odleg³oæ
w ka¿dym przypadku zapewnia brak przekroczenia dopuszczalnych wielkoci natê¿enia pola elektromagnetycznego. Inne - mniejsze ni¿ ww. odleg³oæ 14,5 m - lokalizacje budynków wymagaj¹ dokonywania pomiarów natê¿eñ pola elektromagnetycznego i spe³nienia wymogów
ka¿dorazowo okrelanych przez u¿ytkownika linii. Dopuszczalne poziomy natê¿eñ pól elektromagnetycznych
w rodowisku zgodnie z przepisami odrêbnymi.
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2. Okrela siê rozwi¹zania zaopatrzenia obszaru w energiê
elektryczn¹ w zakresie systemu lokalnego:
1) Utrzymuje siê pracuj¹cy w obszarze opracowania planu
system zasilania elektroenergetycznego (stacje transformatorowe SN/NN, sieci SN i NN).
2) Zapewnia siê mo¿liwoæ modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci SN i NN, lokalizowania nowych stacji transformatorowych SN/NN i linii zasilaj¹cych SN i NN w obrêbie istniej¹cych i projektowanych dróg i ulic oraz w
terenach, których funkcje podstawowe i dopuszczalne
okrelono w Rozdziale III uchwa³y.
3) Wskazuje siê na za³¹czniku Nr 3 trasy projektowanych
linii SN. Ustalenie i ucilenie przebiegu tras linii SN i NN
oraz lokalizacji stacji transformatorowych SN/NN nastêpowaæ bêdzie w fazie projektowania inwestycyjnego.

czyszczeñ do powietrza z procesów spalania paliw dopuszcza siê stosowanie do celów grzewczych, klimatycznych i innych wy³¹cznie tzw. ekologiczne noniki energii jak: gaz,
energia elektryczna, lekki olej opa³owy.
4) Zapewnia siê mo¿liwoæ rozbudowy sieci cieplnych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i projektowanych
dróg i ulic oraz w innych terenach bez naruszania ustaleñ
planu.
5) Wskazuje siê na za³¹czniku Nr 3 trasy projektowanych sieci cieplnych okrelaj¹cych zasady doprowadzenia energii
cieplnej do poszczególnych kwarta³ów zabudowy. Wskazane trasy nie maj¹ charakteru jednoznacznie obligatoryjnego i dopuszcza siê wprowadzanie korekt i ucileñ
tras w fazie projektowania inwestycyjnego bez naruszania zasad okrelonych w planie.

§ 19

§ 21

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zasilania obszaru w gaz:
1) Utrzymuje siê istniej¹cy i funkcjonuj¹cy w granicach obszaru opracowania planu system zaopatrzenia w gaz, przyjmuj¹c ¿e bêdzie on rozbudowywany dla zapewnienia jego
dostawy na cele komunalne, grzewcze i technologiczne do
wszystkich potencjalnych odbiorców.
2) Zapewnia siê mo¿liwoæ lokalizowania nowych sieci rozbiorczych w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych
i projektowanych dróg i ulic oraz w terenach istniej¹cego
i projektowanego zainwestowania pod warunkiem, ¿e nie
bêd¹ naruszaæ ustaleñ planu.
3) Wskazuje siê na za³¹czniku Nr 3 trasy projektowanych gazoci¹gów okrelaj¹cych zasady zaopatrzenia w gaz poszczególnych kwarta³ów zabudowy. Wskazane trasy nie
maj¹ charakteru jednoznacznie obligatoryjnego i dopuszcza siê wprowadzanie korekt i ucileñ tras w fazie projektowania inwestycyjnego bez naruszania zasad okrelonych w planie.
4) Zachowuje siê jako metodê wiod¹c¹ - dystrybucjê gazu
technik¹ redniego cinienia. W przypadkach, gdy pobory
gazu bêd¹ wiêksze ni¿ 60,0 m3/h stosowane bêd¹ - u poszczególnych odbiorców - lokalne stacje redukcyjne II stopnia lub punkty redukcyjne. Nowoprojektowane stacje redukcyjne II stopnia i punkty redukcyjne gazu o parametrach
technicznych okrelonych w przepisach odrêbnych, mog¹
byæ lokalizowane przy cianach budynków lub w ich pomieszczeniach technicznych, nie powoduj¹c kolizji z istniej¹cym i projektowanym zagospodarowaniem.
5) Uwzglêdnia siê przepisy odrêbne dotycz¹ce stref ochronnych dla gazoci¹gów rozbiorczych istniej¹cych i stref kontrolowanych dla gazoci¹gów rozbiorczych projektowanych
w zakresie odleg³oci przy lokalizowaniu nowych obiektów
w odniesieniu do sieci gazowych.

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy i modernizacji przewodowych linii sieci telekomunikacyjnych:
1) Zapewnia siê mo¿liwoæ lokalizowania nowych sieci teletechnicznych i urz¹dzeñ w obrêbie linii regulacyjnych istniej¹cych i projektowanych dróg i ulic oraz w innych terenach bez naruszania ustaleñ planu.
2) Zapewnia siê mo¿liwoæ organizacji telefonii bezprzewodowej dopuszczaj¹c mo¿liwoæ zlokalizowania obiektów
i urz¹dzeñ tej bran¿y w miejscach nie powoduj¹cych naruszenia ustaleñ planu. Ucilanie lokalizacji urz¹dzeñ nastêpowaæ bêdzie w fazie projektowania inwestycyjnego.
3) Potrzeby mieszkañców i podmiotów w zakresie ³¹cznoci
przewodowej i bezprzewodowej zaspokajane bêd¹ przez
funkcjonuj¹cych na rynku operatorów.
4) Utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia i sieci ³¹cznoci dopuszczaj¹c mo¿liwoæ ich przebudowy celem dostosowania do
nowego zagospodarowania.
5) Wskazuje siê na za³¹czniku Nr 3 trasy ci¹gów kanalizacji
teletechnicznej, dla sieci koncesjonowanych operatorów
z dopuszczeniem korekt i ucileñ tras w fazie projektowania inwestycyjnego bez naruszania zasad okrelonych
w planie.

§ 20
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia obszaru
w ciep³o:
1) Utrzymuje siê obecnie funkcjonuj¹cy system ogrzewania
obiektów, tj. lokalne kot³ownie opalane gazem i dostarczanie ciep³a poprzez miejsk¹ sieæ ciepln¹.
2) Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla potrzeb ogrzewania,
produkcji ciep³ej wody u¿ytkowej, klimatyzacji i wentylacji
nast¹pi z miejskiej sieci cieplnej i lokalnych kot³owni opalanych wy³¹cznie paliwami ekologicznie czystymi.
3) Dopuszcza siê indywidualny system zaopatrzenia w ciep³o
i ogrzewania obiektów. Celem ograniczenia emisji zanie-

§ 22
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarowania odpadami:
1) Gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami odrêbnymi, w tym aktami samorz¹dowymi obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków dotycz¹cymi gospodarki odpadami.
2) Zakazuje siê magazynowania odpadów za wyj¹tkiem mas
ziemnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§ 23
1. Okrelone w Rozdziale III - Ustalenia szczegó³owe - przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt 4,
2) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 7 ust 1 pkt 5,
3) warunki lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,
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4) okrelenie wskanika procentowego powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji,
5) okrelenie udzia³u procentowego powierzchni biologicznie czynnej,
6) okrelenie wysokoci projektowanej zabudowy,
7) okrelenie geometrii dachu.
2. Teren o ustalonym w planie przeznaczeniu jest okrelony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, których mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2.
3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na przeznaczyæ wy³¹cznie na cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu
podstawowym, wzglêdnie przy dochowaniu warunków
przewidzianych uchwa³¹ i przepisami odrêbnymi, na cele
przeznaczenia dopuszczalnego w ustalonych proporcjach,
okrelonych w zapisach Rozdzia³u III uchwa³y.
4. Zasady sytuowania obiektów budowlanych w kwarta³ach
zabudowy okrelaj¹ linie zabudowy obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne; w przypadkach nie okrelenia przebiegu tych linii na rysunku planu - stosuje siê w sytuowaniu obiektów
budowlanych przepisy odrêbne.
Przeznaczenie terenów
i zasady ich zagospodarowania
§ 24
1. Wyznacza siê Tereny Us³ug Nauki - UP 1 i UP 2 (oznaczone
symbolami UP2.1-UP2.8), z podstawowym przeznaczeniem
terenu na us³ugi nauki - obiekty dydaktyczne i badawcze
szkolnictwa wy¿szego.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug kultury,
2) obiektów sakralnych,
3) us³ug zdrowia,
4) banków, instytucji ubezpieczeñ, obiektów biurowych,
5) us³ug ³¹cznoci,
6) us³ug komercyjnych:
a) handlu detalicznego,
b) gastronomii,
7) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
8) zieleni urz¹dzonej,
9) obiektów ma³ej architektury,
10) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu,
11) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych.
Ponadto:
12) w terenie oznaczonym jako UP2.4 - domów studenckich, hoteli asystenckich, domów pracowników nauki
i budynków mieszkañ s³u¿bowych,
13) w terenie oznaczonym jako UP2.5 i UP2.6 - domów pracowników nauki i budynków mieszkañ s³u¿bowych. Dopuszczenie dotyczy czêci terenów w pasie szerokoci
100 m. wzd³u¿ ul. Gronostajowej.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionego
w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu.
4. Ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania w wyodrêbnionych kategoriach terenów UP 1 i UP 2, ustala siê dodatko-
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wo warunki zagospodarowania okrelone odpowiednio
w ust. 5 i 6.
5. Dla Terenu Us³ug Nauki UP 1 ustala siê:
1) Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, okrelonego w ust. 2 jest spe³nienie zasad:
a) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿
10 % powierzchni terenu UP 1, z wyj¹tkiem przeznaczenia okrelonego w ust. 2 pkt 8,
b) lokalizacja us³ug komercyjnych wzd³u¿ projektowanych
ci¹gów komunikacyjnych.
2) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 40 %.
3) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 50% powierzchni terenu inwestycji.
4) Maksymalna wysokoæ bezwzglêdna budynków nie
mo¿e przekraczaæ 226 m n.p.m.
6. Dla Terenu Us³ug Nauki UP 2 ustala siê:
1) Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach
a) przeznaczenia dopuszczalnego, okrelonego w ust. 2
jest spe³nienie zasad:
³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20 %
powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okrelonego w ust. 2 pkt 8,
b) lokalizacja us³ug komercyjnych wzd³u¿ projektowanych
i istniej¹cych ci¹gów komunikacyjnych,
2) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 50 %.
3) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 30 % powierzchni terenu inwestycji.
7. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych, wymagañ dotycz¹cych parametrów, wskaników
i zasad kszta³towania zabudowy.
2) Spe³nienie warunków dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej budynków zgodnie z ust. 8 pkt 1-8.
3) Spe³nienie warunków dotycz¹cych geometrii dachów
zgodnie z § 12 pkt 5 i 6 ustaleñ w zakresie wymogów
dotycz¹cych parametrów, wskaników i zasad kszta³towania zabudowy.
4) Wyposa¿enie obiektów w miejsca parkingowe zgodnie
z § 14 ust. 3.
8. Z uwagi na zró¿nicowane uwarunkowania wyodrêbnia siê
poszczególne kategorie terenów UP 2: UP 2.1 - UP 2.8, dla
których dodatkowo ustala siê zapisy dotycz¹ce wysokoci
bezwzglêdnej budynków:
1) Teren Us³ug Nauki UP 2.1 - dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków - 226 m n.p.m.,
2) Teren Us³ug Nauki UP 2.2 - dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków - 224 m n.p.m.,
3) Teren Us³ug Nauki UP 2.3 - dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków - 225 m n.p.m.,
4) Teren Us³ug Nauki UP 2.4 - dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków - 228 m n.p.m.,
5) Teren Us³ug Nauki UP 2.5 - dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków - 230 m n.p.m.,
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6) Teren Us³ug Nauki UP 2.6 - dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków - 230 m n.p.m.,
7) Teren Us³ug Nauki UP 2.7 - dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków - 234 m n.p.m.,
8) Teren Us³ug Nauki UP 2.8 - dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków - 235 m n.p.m.
§ 25
1. Wyznacza siê Tereny Us³ug Nauki z Us³ugami Komercyjnymi - UP/UX 1, UP/UX 2, UP/UX 3, z podstawowym przeznaczeniem terenu na us³ugi nauki - obiekty dydaktyczne i badawcze szkolnictwa wy¿szego.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug komercyjnych, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 1,
a) handlu detalicznego,
b) gastronomii,
2) us³ug zdrowia,
3) us³ug kultury,
4) obiektów sakralnych,
5) banków, instytucji ubezpieczeñ, obiektów biurowych,
6) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
7) zieleni urz¹dzonej,
8) obiektów ma³ej architektury,
9) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu,
10) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionego
w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter, i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy przeznaczenia podstawowego, przy
spe³nieniu zasad:
1) ³¹czna powierzchnia us³ug komercyjnych mo¿e zajmowaæ do 50 % powierzchni terenu,
2) przy realizacji pozosta³ych funkcji dopuszczalnych - ich
³¹czna powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 20 % powierzchni terenu, za wyj¹tkiem przeznaczenia okrelonego w ust. 2 pkt 7,
3) lokalizacja us³ug komercyjnych wzd³u¿ istniej¹cego ci¹gu komunikacyjnego - ul. Bobrzyñskiego i ul. Grota Roweckiego.
4.Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych, wymagañ dotycz¹cych parametrów, wskaników
i zasad kszta³towania zabudowy.
2) Spe³nienie warunków dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej budynków zgodnie z ust. 6 pkt 1-3.
3) Spe³nienie warunków dotycz¹cych geometrii dachów
zgodnie z § 12 pkt 5 i 6 ustaleñ w zakresie wymogów
dotycz¹cych parametrów, wskaników i zasad kszta³towania zabudowy.
4) Wyposa¿enie obiektów w miejsca parkingowe zgodnie
z § 14 ust. 3.
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5. W obszarze okrelonym w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 70 %.
2) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 10 % powierzchni terenu inwestycji.
6. Z uwagi na zró¿nicowane uwarunkowania w terenach UP/
UX 1 - UP/UX 3, dodatkowo ustala siê zapisy dotycz¹ce
wysokoci bezwzglêdnej budynków:
1) Teren Us³ug Nauki z Us³ugami Komercyjnymi UP/UX 1,
dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków
- 227 m n.p.m.,
2) Teren Us³ug Nauki z Us³ugami Komercyjnymi UP/UX 2,
dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków
- 225 m n.p.m.,
3) Teren Us³ug Nauki z Us³ugami Komercyjnymi UP/UX 3,
dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynków
- 234 m n.p.m.
§ 26
1. Wyznacza siê Tereny Us³ug Komercyjnych - UX z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) centra konferencyjne,
2) centra wystawiennicze,
3) obiekty biurowe,
4) hotele.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust.1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) banków, instytucji ubezpieczeñ,
2) handlu detalicznego,
3) gastronomii,
4) zieleni urz¹dzonej,
5) obiektów ma³ej architektury,
6) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
7) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu,
8) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia
podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30% powierzchni
terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okrelonego w ust. 2
pkt 4.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych, wymagañ dotycz¹cych parametrów, wskaników
i zasad kszta³towania zabudowy.
2) Spe³nienie warunków dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej budynków - ustalona minimalna wysokoæ budynków 234 m n.p.m., a maksymalna wysokoæ budynków
nie mo¿e przekraczaæ 239 m n.p.m.
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3) Spe³nienie warunków dotycz¹cych geometrii dachów
zgodnie z § 12 pkt 5 i 6 ustaleñ w zakresie wymogów
dotycz¹cych parametrów, wskaników i zasad kszta³towania zabudowy.
4) Wyposa¿enie obiektów w miejsca parkingowe zgodnie
z § 14 ust. 3.
5. W obszarze okrelonym w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 80%.
2) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 10% powierzchni terenu inwestycji.
3) Dopuszcza siê realizacjê zabudowy nad wyznaczonymi terenami komunikacji KDW/Do i KDW/D pomiêdzy Terenami Us³ug Komercyjnych - UX; w przypadku realizacji tego dopuszczenia, obowi¹zuj¹ce linie
zabudowy od strony terenów KDW/D i KDW/Do, pomiêdzy terenami UX, dotycz¹ usytuowania dolnych
kondygnacji obiektów zgodnie z przeznaczeniem okrelonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3; dla tak zaprojektowanej zabudowy dopuszcza siê usytuowanie niezbêdnych elementów konstrukcyjnych w liniach rozgraniczaj¹cych terenów KDW/D i KDW/Do z warunkiem zapewnienia gabarytów przejazdu zgodnie z przepisami odrêbnymi.
§ 27
1. Wyznacza siêTereny Us³ug Komercyjnych i Parkingów - UX/
KDP z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) obiekty biurowe,
2) obiekty handlu detalicznego,
3) obiekty gastronomii,
4) parkingi wielopoziomowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust.1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) obiektów ma³ej architektury,
3) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu,
5) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia
podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20 % powierzchni
terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okrelonego w ust. 2
pkt 1,
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych, wymagañ dotycz¹cych parametrów, wskaników
i zasad kszta³towania zabudowy.
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2) Spe³nienie warunków dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej budynków - ustalona maksymalna wysokoæ budynków nie mo¿e przekraczaæ 227 m n.p.m.
3) Spe³nienie warunków dotycz¹cych geometrii dachów
zgodnie z § 12 pkt 5 i 6 ustaleñ w zakresie wymogów
dotycz¹cych parametrów, wskaników i zasad kszta³towania zabudowy.
4) Wyposa¿enie obiektów w miejsca parkingowe zgodnie
z § 14 ust. 3.
5. W obszarze okrelonym w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 70 %.
2) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 10 % powierzchni terenu inwestycji.
§ 28
1. Wyznacza siê Tereny Parku Technologicznego - PT 1 i PT 2,
z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) centra technologiczne,
2) obiekty naukowe - laboratoryjne i dowiadczalne,
3) inkubatory przedsiêbiorczoci,
4) obiekty biurowe,
5) obiekty produkcyjne wysokich technologii,
6) obiekty us³ug wysokich technologii.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) obiektów wystawienniczych,
2) us³ug turystycznych - hotelowych,
3) us³ug gastronomii,
4) handlu detalicznego,
5) obiektów innych us³ug komercyjnych, wykorzystywanych w prowadzeniu dzia³alnoci w zakresie wysokich
technologii,
6) zieleni urz¹dzonej,
7) obiektów ma³ej architektury,
8) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
9) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹ i zagospodarowaniem terenu,
10) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych,
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu, oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20 % powierzchni terenu, z wyj¹tkiem
przeznaczenia okrelonego w ust. 2 pkt 6,
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych, wymagañ dotycz¹cych parametrów, wskaników
i zasad kszta³towania zabudowy.
2) Spe³nienie warunków dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej budynków, zgodnie z ust. 6 pkt 1 i 2.
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3) Spe³nienie warunków dotycz¹cych geometrii dachu
zgodnie z § 12 pkt 5 i 6 ustaleñ w zakresie wymogów
dotycz¹cych parametrów, wskaników i zasad kszta³towania zabudowy.
4) Wyposa¿enie obiektów w miejsca parkingowe zgodnie
z § 14 ust. 3.
5. W obszarze okrelonym w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 50 %.
2) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 30 % powierzchni terenu inwestycji.
6. Z uwagi na zró¿nicowane uwarunkowania w terenach PT 1
i PT 2 dodatkowo ustala siê zapisy dotycz¹ce wysokoci
bezwzglêdnej budynków:
1) Teren Parku Technologicznego - PT 1, dla którego ustala
siê maksymaln¹ wysokoæ budynków 233 m n.p.m.,
2) Teren Parku Technologicznego - PT 2, dla którego ustala
siê maksymaln¹ wysokoæ budynków 242.50 m n.p.m.
§ 29
1. Wyznacza siê Tereny Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych - PT/UX 1 i PT/UX 2, z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) centra technologiczne,
2) obiekty naukowe - laboratoryjne i dowiadczalne,
3) inkubatory przedsiêbiorczoci,
4) obiekty biurowe,
5) obiekty produkcyjne wysokich technologii,
6) obiekty us³ug wysokich technologii,
7) us³ugi komercyjne, z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 1:
a) handel detaliczny,
b) gastronomia.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) zieleni urz¹dzonej,
2) obiektów ma³ej architektury,
3) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu,
5) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia
podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu, oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 10 % powierzchni
terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okrelonego w ust. 2
pkt 1,
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych, wymagañ dotycz¹cych parametrów, wskaników
i zasad kszta³towania zabudowy.
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2) Spe³nienie warunków dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej budynków, zgodnie z ust. 6 pkt 1 i 2.
3) Spe³nienie warunków dotycz¹cych geometrii dachu
zgodnie z § 12 pkt 5 i 6 ustaleñ w zakresie wymogów
dotycz¹cych parametrów, wskaników i zasad kszta³towania zabudowy.
4) Wyposa¿enie obiektów w miejsca parkingowe zgodnie
z § 14 ust. 3.
5. W obszarze okrelonym w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) Wielkoæ us³ug komercyjnych nie mo¿e przekroczyæ 50
% powierzchni terenu,
2) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 70 %,
3) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 10 % powierzchni terenu inwestycji.
6. Z uwagi na zró¿nicowane uwarunkowania w wyodrêbnionych siê terenach PT/UX 1 i PT/UX 2, dodatkowo ustala siê
zapisy dotycz¹ce wysokoci bezwzglêdnej budynków:
1) Teren Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych PT/UX 1, dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ
budynków - 240 m n.p.m.,
2) Teren Parku Technologicznego i Us³ug Komercyjnych PT/UX 2, dla którego ustala siê maksymaln¹ wysokoæ
budynków - 242 m n.p.m.
§ 30
1. Wyznacza siêTereny Zamieszkania Zbiorowego - MZ, z podstawowym przeznaczeniem terenu na lokalizacjê domów
studenckich, hoteli asystenckich, domów pracowników nauki i budynków mieszkañ s³u¿bowych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug nauki - obiekty dydaktyczne i badawcze szkolnictwa wy¿szego,
2) zieleni urz¹dzonej,
3) obiektów ma³ej architektury,
4) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
5) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu,
6) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu, przy spe³nieniu zasad:
1) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, oprócz zapisanego ustalenia
w ust. 3 pkt 2, nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20 % powierzchni
terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okrelonego w ust. 2
pkt 2,
2) przy realizacji obiektów dydaktycznych i badawczych
szkolnictwa wy¿szego ich ³¹czna powierzchnia nie mo¿e
przekraczaæ 50 % powierzchni terenu.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
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kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych, wymagañ dotycz¹cych parametrów, wskaników
i zasad kszta³towania zabudowy.
2) Spe³nienie warunków dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej budynków, która nie mo¿e przekraczaæ 224 m n.p.m.
3) Spe³nienie warunków dotycz¹cych geometrii dachu
zgodnie z § 12 pkt 5 i 6 ustaleñ w zakresie wymogów
dotycz¹cych parametrów, wskaników i zasad kszta³towania zabudowy.
4) Wyposa¿enie obiektów w miejsca parkingowe zgodnie
z § 14 ust. 3.
5. W obszarze okrelonym w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 20 %.
2) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70 % powierzchni terenu inwestycji.
§ 31
1. Wyznacza siê Zielone Tereny Zamieszkania Zbiorowego MZ/ZP, z podstawowym przeznaczeniem terenu na:
1) domy studenckie,
2) hotele asystenckie i budynki mieszkañ s³u¿bowych pracowników nauki,
3) zieleñ urz¹dzon¹.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) domów pracowników nauki,
2) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu,
4) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych,
5) urz¹dzeñ sportowych, zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym, nie bêd¹cych budynkami lub budowlami
w rozumieniu przepisów odrêbnych,
6) obiektów ma³ej architektury.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni terenu,
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych, wymagañ dotycz¹cych parametrów, wskaników
i zasad kszta³towania zabudowy.
2) Spe³nienie warunków dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej budynków, która nie mo¿e przekraczaæ 223 m n.p.m.,
liczonej do kalenicy.
3) Spe³nienie warunków dotycz¹cych geometrii dachu dachy nale¿y kszta³towaæ jako dwuspadowe, symetryczne lub czterospadowe, o jednakowym k¹cie nachylenia
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po³aci 37-45o, z wysuniêtymi okapami wzd³u¿ d³u¿szych
elewacji. Dowietlenie poddasza lukarnami lub za pomoc¹ okien po³aciowych. Pokrycie dachów materia³em
sk³adaj¹cym siê z drobnych elementów lub ich imitacj¹,
w kolorach czerwonym, czerwono-br¹zowym lub br¹zowym.
4) Wyposa¿enie obiektów w miejsca parkingowe zgodnie
z § 14 ust. 3.
5. W obszarze okrelonym w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 20 %,
2) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70 % powierzchni terenu inwestycji.
§ 32
1. Wyznacza siê Tereny Sportu i Rekreacji - US, z podstawowym przeznaczeniem terenu na lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów sportowych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) us³ug - obiektów kubaturowych zwi¹zanych z obs³ug¹ u¿ytkowników terenów sportu i rekreacji - kawiarnie plenerowe,
ma³a gastronomia, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego,
2) obiektów dydaktycznych i badawczych szkolnictwa wy¿szego,
3) zieleni urz¹dzonej,
4) obiektów ma³ej architektury,
5) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu,
6) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
7) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹cy przeznaczenia podstawowego terenu, oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, nie stanowi³a wiêcej ni¿ 10 % powierzchni terenu, z wyj¹tkiem
przeznaczenia okrelonego w ust. 2 pkt 3.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych, wymagañ dotycz¹cych parametrów, wskaników
i zasad kszta³towania zabudowy.
2) Spe³nienie warunków dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej obiektów, która nie mo¿e przekraczaæ 223 m n.p.m.,
liczonej do górnej krawêdzi przekrycia dachu. Wysokoæ
ta dotyczy równie¿ elementów detali architektonicznych
na dachach, a tak¿e masztów owietleniowych.
3) Wyposa¿enie obiektów w miejsca parkingowe zgodnie
z § 14 ust. 3.
5. W obszarze okrelonym w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 20 %.
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2) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 70 % powierzchni terenu inwestycji.
§ 33
1. Wyznacza siê Tereny Zieleni Urz¹dzonej - ZP, z podstawowym przeznaczeniem terenu na zieleñ urz¹dzon¹ i zbiornik
retencyjny, z wykluczeniem zabudowy.
2. Okrela siê warunki lokalizacji i realizacji zbiornika retencyjnego, o którym mowa w ust. 1:
1) maksymalna powierzchnia lustra wody (w stanie czynnym) nie mo¿e przekroczyæ 40 % powierzchni terenu ZP,
2) wzd³u¿ linii brzegowej zbiornika nale¿y zachowaæ nieogrodzony pas terenu wolny od trwa³ych obiektów i urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 3, o szerokoci min. 1.5 m,
3) dla realizacji zbiornika nale¿y przeprowadziæ analizy niezbêdnej pojemnoci retencyjnej oraz uzyskaæ rozstrzygniêcia wymagane przepisami odrêbnymi.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych,
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu,
3) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych,
zwi¹zanych z utrzymaniem i u¿ytkowaniem terenów zieleni.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych
w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych
w ust. 3 jest:
1) ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie
ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu oraz
spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym, nie stanowi³a wiêcej ni¿ 10 % powierzchni terenu.
2) podjêcie rozstrzygniêæ realizacyjnych i administracyjnych
dotycz¹cych ustalenia szczegó³owych rozwi¹zañ i lokalizacji zbiornika retencyjnego.
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad
ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
ustaleñ w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej, wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych.
§ 34
1. Wyznacza siê Tereny Otwarte - ZO, z podstawowym przeznaczeniem terenu na u¿ytkowanie rolnicze i zieleñ nisk¹ z
wykluczeniem zabudowy.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych,
2) obiektów ma³ej architektury,
3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹
i zagospodarowaniem terenu,
4) urz¹dzeñ komunikacji - wy³¹cznie dla obs³ugi terenów,
obiektów i urz¹dzeñ - dojazdów i zatok postojowych,
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zwi¹zanych z utrzymaniem i u¿ytkowaniem terenów
zieleni.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia
podstawowego, nie ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu, oraz spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 10 % powierzchni
terenu.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad
ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej, wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych.
§ 35
1. Wyznacza siê Tereny Obs³ugi i Urz¹dzeñ Komunikacji KU 1 i KU 2, z podstawowym przeznaczeniem terenu na
wydzielone parkingi, terminal autobusowy i drogi dojazdowe.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na okrelonych w ust. 1
terenach ustala siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych:
1) pêtli tramwajowej wraz z urz¹dzeniami obs³ugi pasa¿erów i nadzoru ruchu jako rozwi¹zanie etapowe (do
czasu realizacji docelowej pêtli tramwajowej przy
ul. Skotnickiej),
2) zieleni urz¹dzonej,
3) obiektów ma³ej architektury,
4) nie wyznaczonych na rysunku planu urz¹dzonych ci¹gów pieszych i cie¿ek rowerowych, dojæ oraz podjazdów do budynków,
5) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej komunikacyjnej i zwi¹zanych z obs³ug¹ i zagospodarowaniem
terenu.
3. Warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa w ust. 2
jest ich uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter i dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego, nie
ograniczaj¹cy podstawowego przeznaczenia terenu, oraz
spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowi³a
wiêcej ni¿ 10 % powierzchni terenu, z wyj¹tkiem przeznaczenia okrelonego w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego jest:
1) Spe³nienie warunków zapisanych w Rozdziale II, w tym
m.in. zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ustaleñ w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrzeni publicznych.
2) Spe³nienie zapisów dotycz¹cych wysokoci bezwzglêdnej parkingu wielopoziomowego, która nie mo¿e przekraczaæ 244 m n.p.m.
3) Spe³nienie warunków dotycz¹cych geometrii dachu
zgodnie z § 12 pkt 5 i 6 ustaleñ w zakresie wymogów
dotycz¹cych parametrów i wskaników kszta³towania
zabudowy.
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5. W obszarze okrelonym w ust. 1 ustala siê ponadto:
1) Wskanik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
inwestycji nie mo¿e przekroczyæ 65 %,
2) Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mo¿e byæ
ni¿szy ni¿ 10 % powierzchni terenu inwestycji,
3) Dla terenu KU 1 dopuszcza siê przesuniêcie nieprzekraczalnej (maksymalnej) linii zabudowy w kierunku drogi
KD/Z 1/2 + T, nie dalej ni¿ przed³u¿enie obowi¹zuj¹cej
linii zabudowy terenu PT/UX 1 (wzd³u¿ drogi) po likwidacji istniej¹cego odcinka sieci elektro-energetycznej,
4) W terenie KU 1 dopuszcza siê mo¿liwoæ tymczasowego po³¹czenia komunikacyjnego (od ul. Bobrzyñskiego do ul. Czerwone Maki) do czasu funkcjonowania etapowej lokalizacji pêtli tramwajowej, o której
mowa w ust. 2 pkt 1.
§ 36
1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji - z podstawowym przeznaczeniem terenu na drogi, z podzia³em na:
1) Tereny Dróg Publicznych - KD/G 2/2 + T, KD/Z 1/2 + T,
KD/L, KD/D,
2) Tereny Dróg Wewnêtrznych - KDW/D, KDW/Do, KDW/P.
2. W ramach wyznaczonych Terenów Komunikacji okrela
siê nastêpuj¹ce elementy uk³adu drogowego:
1) ulica g³ówna z tramwajem (KD/G 2/2 +T),
2) ulica zbiorcza z tramwajem (KD/Z 1/2 +T),
3) ulice lokalne (KD/L),
4) ulice dojazdowe (KD/D i KDW/D),
5) ulice dojazdowe z ograniczeniem dostêpu (KDW/Do),
6) niezale¿ne ci¹gi piesze i pieszo - rowerowe (KDW/P).
3. Dla poszczególnych elementów uk³adu wymienionych
w ust. 2 ustala siê zgodnie z rysunkiem planu rezerwy terenu o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych (z wyj¹tkiem
skrzy¿owañ):
1) od 50 do 60 m dla ulic KD/G 2/2 + T: dwie jezdnie po 7 m
szerokoci, z torowiskiem tramwajowym w po³o¿eniu
bocznym, z oddzielonymi zieleñcami obustronnymi
chodnikami i cie¿k¹ rowerow¹,
2) od 35 do 40 m dla ulicy KD/Z 1/2 + T: jezdnia szerokoci
7 m, z torowiskiem tramwajowym w po³o¿eniu bocznym, z oddzielonymi zieleñcami obustronnymi chodnikami,
3) od 20 do 25 m dla ulicy lokalnej KD/L: jezdnia szerokoci 7 m, z chodnikami obustronnymi przykrawê¿nikowymi i cie¿k¹ rowerow¹,
4) od 10 - 20 m dla ulic dojazdowych KD/D i KDW/D: jezdnie szerokoci 6 - 7 m, z obustronnymi chodnikami
i z zatokami lub pasami postojowymi.
5) 20 m dla wewnêtrznych ulic dojazdowych z ograniczonym dostêpem KDW/Do: jezdnie szerokoci 6 m, z chodnikami obustronnymi i zieleñcami,
6) 12 m dla wydzielonych ci¹gów pieszych i pieszo-rowerowych KDW/P.
4. W obrêbie terenów przeznaczonych do zabudowy uk³ad
drogowy zapisany w planie mo¿e byæ rozbudowywany
o inne odcinki dróg oraz ci¹gów pieszo-jezdnych. Zakres przestrzenny rozwi¹zañ winien obejmowaæ co najmniej tereny ca³ego kwarta³u zabudowy wraz z powi¹zaniami z wyznaczonymi na rysunku planu Terenami Komunikacji.
5. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie
linii rozgraniczaj¹cych dróg, wymienionych w ust. 3 s¹:
1) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu:
jezdnie, chodniki, torowisko tramwajowe, cie¿ki rowe-
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rowe, pasy i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejcia
piesze i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe,
2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i owietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce
ograniczaniu uci¹¿liwoci komunikacyjnej.
6. Zasady rozmieszczenia poszczególnych elementów sk³adowych urz¹dzenia i zagospodarowania pasów drogowych okrela za³¹cznik Nr 2. Wskazania za³¹cznika okrelaj¹ po³o¿enie poszczególnych elementów pasa drogowego. Dopuszcza siê odstêpstwa od odleg³oci opisuj¹cych lokalizacjê chodników, cie¿ek rowerowych i pasów
zieleni - z zastrze¿eniem § 9 ust. 2 pkt 4 i § 26 ust. 5 pkt 3,
pod warunkiem uwzglêdnienia wszystkich elementów
pasa drogowego. Warunek ten nie dotyczy cie¿ek rowerowych, których przebieg dopuszcza siê odcinkowo poza
liniami rozgraniczaj¹cymi pasa drogowego.
7. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych terenów wymienionych
w ust. 3 dopuszcza siê lokalizacjê:
1) ci¹gów, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
nie zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami,
2) obiektów ma³ej architektury.
8. Warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa w ust. 5
i 7 jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy ulicy,
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznaczenia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñstwa ruchu.
9. Dopuszcza siê w Terenach Komunikacji KDW/D i KDW/Do
po³¹czenie zabudowy terenów UX, w górnych kondygnacjach; dla tak zaprojektowanej zabudowy (z dopuszczeniem niezbêdnych elementów konstrukcyjnych w liniach
rozgraniczaj¹cych terenów KDW/D i KDW/Do) nale¿y zapewniæ gabaryty przejazdu zgodnie z przepisami odrêbnymi; dla zabudowy nad terenami KDW/D i KDW/Do obowi¹zuj¹ zapisy § 26 ust. 5 pkt 3.
10. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych wydzielaj¹cych tereny tras
komunikacyjnych okrela rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1.
11. Wyró¿nione na rysunku planu przebiegi cie¿ek rowerowych zobowi¹zuj¹ do urz¹dzenia niezale¿nych od jezdni
i chodników pasów dla ruchu rowerowego o szerokoci
okrelonej na za³¹czniku Nr 2 (min. szerokoæ 2,0 m). W wewnêtrznych drogach z ograniczonym dostêpem samochodów ruch rowerowy mo¿e byæ dopuszczony na jezdni.
Dopuszcza siê urz¹dzanie uzupe³niaj¹cych tras rowerowych innych ni¿ ustalone na rysunku planu.
12. Zaleca siê ogóln¹ lokalizacjê wêz³ów przystankowych
wskazan¹ na rysunku planu. Lokalizacje szczegó³owe przystanków przeznacza siê do rozstrzygniêæ na etapie prac
projektowych.
§ 37
1. Wyznacza siê Teren Cmentarza - ZC z przeznaczeniem
gruntów pod rozbudowê cmentarza komunalnego w Pychowicach.
2. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji form u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nie zwi¹zanych bezporednio z przeznaczeniem wymienionym w ust.1.
3. Ze wzglêdu na niekorzystne warunki wodne terenu przeznaczonego pod rozbudowê cmentarza, ustala siê obowi¹zek podniesienia rzêdnej terenu rozbudowy cmentarza do
209,5 m n.p.m., poprzez wykonanie zagêszczonego nasy-
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pu piaskowego na ca³ej powierzchni projektowanego poszerzenia cmentarza - odpowiednio do istniej¹cego ukszta³towania terenu i jego rzêdnych - o co najmniej 1,1 m do
1,7 m (po uprzednim usuniêciu powierzchniowej warstwy
gleby), umo¿liwiaj¹c prowadzenie pochówków powy¿ej poziomu wody gruntowej; podniesienie rzêdnej terenu wymaga równoczesnego zabezpieczenia sprawnego odwodnienia terenu cmentarza, rozwi¹zanego - zgodnie z przepisami odrêbnymi - na etapie projektu budowlanego.
Rozdzia³ IV
Przepisy koñcowe
§ 38
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysokoci 30 %.
§ 39
W obszarze objêtym planem traci moc zmiana miejscowego planu zatwierdzona uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa
Nr CXXII/1092/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w zakresie ustaleñ dotycz¹cych Obszaru Urz¹dzeñ Komunikacyjnych.
§ 40
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.
§ 41
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU "III KAMPUS UJ WSCHÓD"
RYSUNEK PLANU
SKALA 1:2000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Linie rozgraniczaj¹ce
Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy
Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy nad terenami
komunikacji
Nieprzekraczalna (maksymalna) linia zabudowy
UP

LEGENDA:
Tereny dróg publicznych
KD/G+T

Klasy g³ównej z tramwajem

KD/Z+T

Klasy zbiorczej z tramwajem

KD/L

Klasy lokalnej

KD/D

Klasy dojazdowej

Tereny dróg wewnêtrznych
KDW/D
KDW/Do
KDW/P

Klasy dojazdowej

UP/UX
UX
UX/KDP
PT
PT/UX
MZ
MZ/ZP

Tereny us³ug nauki
Tereny us³ug nauki z us³ugami komercyjnymi
Tereny us³ug komercyjnych
Tereny us³ug komercyjnych i parkingów
Tereny parku technologicznego
Tereny parku technologicznego i us³ug komercyjnych
Tereny zamieszkania zbiorowego
Zielone tereny zamieszkania zbiorowego

Klasy dojazdowej z ograniczeniem dostêpu

US

Tereny sportu i rekreacji

Niezale¿ne ci¹gi piesze i pieszo rowerowe

ZP

Tereny zieleni urz¹dzonej

ZO

Tereny otwarte

KU

Tereny obs³ugi i urz¹dzeñ komunikacji

Elementy ustaleñ planu
Granica obszaru objêtego planem
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KDW
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Tereny komunikacji
Tereny cmentarza
Przebieg cie¿ek rowerowych

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890 Strefa zabudowy naro¿nikowej
Strefa zabudowy recepcyjnej
Ci¹gi zieleni wysokiej
W

Strefa istniej¹cego magistralnego ruroci¹gu
wody
Zespo³y zieleni i pojedyncze drzewa wskazane
do utrzymania

Obszary orientacyjnych lokalizacji stanowisk archeologicznych

Poz. 3203
A

Proponowane rejony lokalizacji przystanków
autobusowych

T

Proponowane rejony lokalizacji przystanków
tramwajowych
1b

Oznaczenia miejsc typowych przekrojów dróg
i ulic okrelonych na rysunku stanowi¹cych za³¹cznik Nr 2
Oznaczenia przebiegów dróg wewnêtrznych
Granice strefy cmentarza (50 m)

Elementy geometrii projektowanych rozwi¹zañ komunikacyjnych
Osie projektowanych dróg, krawêdzie jezdni
i skrzy¿owañ
Projektowana trasa tramwaju szybkiego

Wytyczone stanowiska archeologiczne

Granice bielañsko-tatrzañskiego parku krajobrazowego i zespo³u jurajskich parków krajobrazowych

Obszary stanowisk archeologicznych:
1. Kraków-Skotniki st. 11 AZP 103-56/91 - osada z epoki neolitu - badania powierzchniowe 1983 (M. Zaitz, J. Rydlewski)
2. Kraków-Skotniki st. 12 AZP 103-56/92 - osady z epoki neolitu, okresu lateñskiego i redniowiecza - badania powierzchniowe 1983 (M. Zaitz, J. Rydlewski)
3. Kraków-Skotniki st. 13 AZP 103-56/93 - lad osadniczy z epoki kamienia - badania powierzchniowe 1983 (M. Zaitz,
J. Rydlewski)
4. Kraków-Skotniki st. 14 AZP 103-56/94 - lad osadniczy
z epoki kamienia oraz okresu pónego redniowiecza - badania powierzchniowe 1983 (M. Zaitz, J. Rydlewski)

Granica otuliny zespo³u jurajskich parków krajobrazowych

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal

Prawdopodobne stanowiska archeologiczne
Elementy informacyjne planu
G³ówne osie widokowe
Granice dzia³ek ewidencyjnych
Granice specjalnej strefy ekonomicznej

* w strefie przystanków i na s¹siednich odcinkach
** na pozosta³ych odcinkach

Przekrój typowy - ulica klasy KD/G 2/2+T (cz. po³udniowa)
Skala 1:100

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
Za³¹cznik Nr 2 czêæ B
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal

Poz. 3203

1b
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1a

Dziennik Urzêdowy
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Przekrój typowy - ulica klasy KD/G 2/2+T (cz. pó³nocna)
Skala 1:100

Za³¹cznik Nr 2 czêæ A
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.

Przekrój typowy - ulica klasy KD/Z 1/2+T
Skala 1:100

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 432

Za³¹cznik Nr 2 czêæ C
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.
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2
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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Za³¹cznik Nr 2 czêæ D
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.

Przekrój typowy - ulica klasy KD/L
Skala 1:100

3
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
Za³¹cznik Nr 2 czêæ E
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Przekrój typowy - ulica klasy KD/L
Skala 1:100

3a
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 3203
Za³¹cznik Nr 2 czêæ F
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.

Przekrój typowy - ulica klasy KD/D (z obustronnymi zatokami parkingowymi)
Skala 1:100

4a
* dla ulic z lini¹ uutobusow¹
** dla pozosta³ych ulic

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
Za³¹cznik Nr 2 czêæ G
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.

Przekrój typowy - ulica klasy KD/D (z jednostronnymi zatokami parkingowymi)
Skala 1:100

4b
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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Poz. 3203
Za³¹cznik Nr 2 czêæ H
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.

Przekrój typowy - ulica klasy KDW/D
Skala 1:100

4c
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
Za³¹cznik Nr 2 czêæ I
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.
Przekrój typowy - ulica klasy KDW/Do
Skala 1:100

5
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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Poz. 3203
Za³¹cznik Nr 2 czêæ J
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.

Przekrój typowy - cie¿ka pieszo-rowerowa KDW/P
Skala 1:100

6
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 3203
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU "III KAMPUS UJ WSCHÓD"
RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Tereny dróg wewnêtrznych
KDW/D
KDW/Do

Klasy dojazdowej
Klasy dojazdowej z ograniczeniem dostêpu
Niezale¿ne ci¹gi piesze i pieszo rowerowe

KDW/P

Elementy infrastruktury technicznej projektowane
Projektowana sieæ c.o.

LEGENDA:
Tereny komunikacji:

P

Projektowane pompownie cieków sanitarnych

KD/G+T

Klasy g³ównej z tramwajem

k

Projektowane kana³y ogólnosp³awne

KD/Z+T

Klasy zbiorczej z tramwajem

ks

Projektowane kana³y sanitarne

KD/L

Klasy lokalnej

KD/D

Klasy dojazdowej

Projektowane kana³y sanitarne t³oczne
kd

Projektowane kana³y odpadowe
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Poz. 3203
Granice dzia³ek ewidencyjnych

Projektowane wodoci¹gi

12345678
12345678 Strefa od istniej¹cego magistralnego ruroci¹12345678 gu wody - wy³¹czona z zabudowy
Istniej¹ce rowy do uregulowania i uporz¹dkowania
Projektowane gazoci¹gi redniego cinienia
Projektowana kanalizacja teletechniczna
Projektowane linie kablowe SN
Elementy infrastruktury technicznej istniej¹ce
Istniej¹ce s³upy linii 110 kV
k

Kanalizacja ogólnosp³awowa

w

Wodoci¹g

c

Sieæ c.o.

g

Sieæ gazowa

e

Sieæ elektroenergetyczna

t

Sieæ telekomunikacyjna

Podstawowe elementy ustaleñ planu okrelone na rysunku
planu
Granica obszaru objêtego opracowaniem

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU "III KAMPUS UJ - WSCHÓD"
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III Kampus UJ - Wschód" zosta³ wy³o¿ony do
publicznego wgl¹du w okresie od 14 lutego 2005 do 14 marca
2005 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych
projektu planu, tj. do dnia 28 marca 2005 r., wp³ynê³o 6 uwag.
Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 621/2005
z dnia 15 kwietnia 2005 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ
nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Motorola Polska Elektronics Sp. z o.o.
1) Uwaga dotyczy³a:
a) zwiêkszenia dopuszczalnej wysokoci budynków do
247 m n.p.m. dla obszarów PT2 - Tereny Parku Techno-

Linie rozgraniczaj¹ce
UP
UP/UX
UX
UX/KDP
PT
PT/UX
MZ
MZ/ZP

Tereny us³ug nauki
Tereny us³ug nauki z us³ugami komercyjnymi
Tereny us³ug komercyjnych
Tereny us³ug komercyjnych i parkingów
Tereny parku technologicznego
Tereny parku technologicznego i us³ug komercyjnych
Tereny zamieszkania zbiorowego
Zielone tereny zamieszkania zbiorowego

US

Tereny sportu i rekreacji

ZP

Tereny zieleni urz¹dzonej

ZO

Tereny otwarte

KU

Tereny obs³ugi i urz¹dzeñ komunikacji

ZC

Tereny cmentarza

KD
KDW

Tereny komunikacji
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal

logicznego, tak aby istnia³a mo¿liwoæ "realizacji obiektów czterokondygnacyjnych",
b) po³¹czenia ul. Czerwone Maki i ul. Bobrzyñskiego,
tak aby zapewniæ "ci¹g³oæ ul. Czerwone Maki"
i umo¿liwiæ ³atwiejszy dojazd do posesji Motoroli (po
likwidacji tymczasowego wyjazdu do ul. Bobrzyñskiego).
2) Uwagi okrelonej w ww. punkcie a) nie uwzglêdnia siê.
3) Informacje i wyjanienia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwagi okrelonej w ww. punkcie a):
W projekcie planu wprowadzono ustalenia okrelaj¹ce
maksymaln¹ wysokoæ budynków w poszczególnych terenach. Ustalenia te oparto na przeprowadzonej analizie
kszta³towania wysokoci zabudowy pod k¹tem ochrony
krajobrazu i charakteru obszaru.
Dla Terenów Parku Technologicznego - PT 2, maksymalna wysokoæ budynków zosta³a okrelona w formie
rzêdnej 241 m n.p.m.
W wyniku rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi dotycz¹cej uwzglêdnienia stanu faktycznego, tj. wysokoci istniej¹cego budynku Motoroli, wynosz¹cej 242,40 m n.p.m - rzêdn¹ tê zmieniono na
242,50 m n.p.m.
W zakresie "zwiêkszenia dopuszczalnej wysokoci budynków do 247 m n.p.m." - uwaga nie zostaje uwzglêdniona. Tereny PT 2 po³o¿one s¹ w znacz¹cej czêci
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w "Strefie ochrony i kszta³towania krajobrazu" ustalonej w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby ograniczenie walorów widokowych i krajobrazowych (szczególnie w kierunkach
- pó³nocnym i zachodnim).
Ustalone w projekcie uchwa³y wysokoci budynków w terenie PT 2 (w tym po wprowadzeniu zmiany maksymalnej wysokoci budynków na 242,50 m n.p.m.) nie ograniczaj¹ mo¿liwoci "realizacji obiektów czterokondygnacyjnych", bowiem - wg przeprowadzonej analizy - wzglêdna wysokoæ budynków przy tych zapisach mo¿e w terenach PT 2 wahaæ siê od ca 15 do ca 21 m.
4) Uwagi okrelonej w ww. punkcie b) nie uwzglêdnia siê.
5) Informacje i wyjanienia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwagi okrelonej w ww. punkcie b):
Wewnêtrzna obs³uga komunikacyjna terenów bêd¹cych
w dyspozycji Motoroli mo¿e odbywaæ siê obecnie z wykorzystaniem ul. Czerwone Maki. Jednak, docelowo jej skrzy¿owanie (po³¹czenie) z ul. Bobrzyñskiego - ul. Bunscha nie
mo¿e byæ utrzymane, poniewa¿ nie mo¿na sprawnie (technicznie i bezpiecznie) ³¹czyæ w jednym skrzy¿owaniu 5-ciu
wlotów dróg i linii tramwaju. Planowany dojazd do ul. Czerwone Maki bêdzie odbywa³ siê za porednictwem s¹siedniego skrzy¿owania (na ul. Bobrzyñskiego), przez uk³ad dróg
Kampusu. Nowy wlot do skrzy¿owania ul. Bunscha i ul. Bobrzyñskiego bêdzie stanowiæ droga zbiorcza (KD/Z+T) w kierunku autostradowego wêz³a "Tyniecka". Tak¿e z tej ulicy
bêdzie mo¿liwa obs³uga terenów Motoroli poprzez planowan¹ drogê dojazdow¹ KD/D.
Utrzymanie po³¹czenia ul. Czerwone Maki od ul. Bobrzyñskiego bêdzie mo¿liwe do czasu realizacji tramwaju w pasie ww. drogi. W zamierzeniach inwestycyjnych jest przewidziane, ¿e tramwaj na tym odcinku bêdzie realizowany w dalszym etapie rozbudowy; w pierwszym etapie
pêtla tramwajowa jest planowana w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Czerwone Maki i w tej sytuacji mo¿liwe bêdzie
wykonanie tymczasowego po³¹czenia od ul. Bobrzyñskiego - przez teren KU1.
2. Uwaga p. Anny Wójcik i p. Miros³awa Wójcika.
1) Uwaga dotyczy³a:
a) likwidacji obszaru KDW/D i "nie umieszczania w planie lokalizacji dla dróg wewnêtrznych",
b) zmiany przeznaczenia terenu z obszaru US na obszar
UP lub UP/UX, w taki sposób, jak to ma miejsce na
terenach przyleg³ych.
2) Uwagi w zakresie wskazanym w ww. punkcie a) nie
uwzglêdnia siê.
3) Informacje i wyjanienia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwagi okrelonej w ww. punkcie a):
W zakresie likwidacji obszaru KDW/D - Terenów Komunikacji z podstawowym przeznaczeniem terenu na drogi
(Tereny Dróg Wewnêtrznych) uwaga nie zostaje uwzglêdniona. Przepis art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga okrelenia
w planie miejscowym "zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej". Zgodnie z przepisem § 14 pkt 1 Rozporz¹dzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie - "do dzia³ek budowlanych oraz do budynków i urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych nale¿y zapewniæ dojcie i dojazd umo¿liwiaj¹cy
dostêp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich u¿ytkowania oraz wymagañ dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej .".

Poz. 3203

W tym przypadku wymagania te zosta³y spe³nione poprzez wyodrêbnienie terenu drogi, jako elementu uk³adu komunikacyjnego, stanowi¹cej równie¿ dojazd do pozosta³ych dzia³ek po³o¿onych przy niej.
Równoczenie, Prezydent Miasta Krakowa, po przeprowadzeniu analizy, uzna³ za mo¿liwe czêciowe uwzglêdnienie uwagi poprzez zwê¿enie szerokoci pasa drogowego do 10 m i przesuniêcie linii rozgraniczaj¹cej w kierunku zachodnim, tak aby zminimalizowaæ stopieñ ograniczenia mo¿liwoci zabudowy dzia³ki.
4) Nie uwzglêdnia siê uwagi okrelonej w ww. punkcie b) w czêci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
5) Informacje i wyjanienia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwagi okrelonej w ww. punkcie b):
W zakresie "zmiany przeznaczenia terenu z Obszaru US
na obszar UP lub UP/UX" uwaga zosta³a uwzglêdniona
czêciowo przez Prezydenta Miasta Krakowa poprzez
wprowadzenie do projektu planu dopuszczenia lokalizacji obiektów dydaktycznych i badawczych szkolnictwa
wy¿szego w terenie US.
Uwzglêdnienie uwagi w sposób sformu³owany przez zainteresowanych dotyczy³oby ca³ego terenu US, stanowi¹cego w 90% powierzchni w³asnoæ innych osób i jednostek organizacyjnych. Forma "dopuszczenia" nie nak³ada na pozosta³ych w³acicieli nieruchomoci obowi¹zku lokalizowania tego rodzaju obiektów, i nadal utrzymuje podstawowe przeznaczenie terenu US na lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów sportowych.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr LXXXIII/817/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 czerwca 2005 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE 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 DLA OBSZARU
"III KAMPUS UJ - WSCHÓD"
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustaleniami
i obszarem planu.
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru
"III Kampus UJ - Wschód" zosta³y okrelone w ustaleniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru "III Kampus UJ - Wschód" - tj. w uchwale w sprawie przyjêcia planu oraz w czêci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹ czêæ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obejmuj¹cego:
1) Uk³ad drogowy podstawowy dróg publicznych, w tym
trasa - torowisko i pêtla tramwaju szybkiego (I etap)
obejmuje ulice i drogi oznaczone jako: "KD/G 2/2+T",
"KD/Z 1/2+T",
2) Uk³ad drogowy lokalny obejmuje ulice i drogi oznaczone jako: "KD/L",
3) Ci¹gi komunikacyjne dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym trasy rowerowe ogólnomiejskiego uk³adu
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podstawowego w pasach drogowych dróg i ulic publicznych oznaczonych jako: "KD/G 2/2+T", "KD/Z 1/2+T", "KD/
D" oraz w pasie drogi wewnêtrznej "KDW/Do",
4) Parking (w systemie P + R) na terenach oznaczonych jako
"KU1" i "KU2" (po realizacji II etapu tramwaju szybkiego
i przeniesieniu pêtli tramwajowej w lokalizacjê docelow¹
- w obszarze objêtym mpzp "III Kampusu UJ - Zachód".
Ca³oæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, zieleñ, owietlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych systemów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.
Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodê
w oparciu o istniej¹c¹ sieæ magistraln¹:
a) Sieæ wodoci¹gowa rozbiorcza,
b) Przy³¹cza wodoci¹gowe (wg za³o¿eñ Programu
"Woda dla wszystkich").
2) Odprowadzenia cieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji w oparciu o funkcjonuj¹cy system kanalizacji ogólnosp³awnej (kana³y - kolektory odbiorcze w ul. Grota Roweckiego i ul. Bobrzyñskiego):
a) Kanalizacja ogólnosp³awna (czêæ po³udniowa obszaru):
- kana³y ogólnosp³awne
b) Kanalizacja rozdzielcza (czêæ pó³nocna obszaru):
- kana³y sanitarne, kana³y sanitarne t³oczne (w tym
2 pompownie),
- kana³y opadowe.
Lokalny zbiornik retencyjny (w terenie ZP, na cieku bez
nazwy).
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.
Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:
1) Wydatki z bud¿etu miasta,
2) Wspó³finansowanie rodkami zewnêtrznymi, poprzez bud¿et miasta - w ramach, m.in.:
a) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
b) dotacji unijnych,
c) dotacji samorz¹du województwa,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych rodków zewnêtrznych,
3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o charakterze cywilno-prawnym (lub w formie "partnerstwa publiczno-prywatnego" - "PPP", jeli zostanie ona
unormowana i wdro¿ona).
IV. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.
Inwestycje komunikacyjne - bezporednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jed-
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nostki organizacyjne: Zarz¹d Dróg i Komunikacji, Zarz¹d
Gospodarki Komunalnej.
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezporednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadzi miejska jednostka organizacyjna Zarz¹d Gospodarki Komunalnej.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹czeniem odwodnienia terenów) - bezporednie przygotowanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoæ wy³¹cznego finansowania inwestycji
z zakresu sieci kanalizacji sanitarnej ze rodków MPWiK S.A.
Przyjmuje siê mo¿liwoæ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze rodków MPWiK S.A.
- zgodnie z przyjêtym programem "Woda dla wszystkich".
Mo¿na zak³adaæ, ¿e realizacja planu mo¿e trwaæ 15 - 20 lat.
Oznacza to, ¿e wydatki na realizacjê inwestycji infrastrukturalnych bêd¹ rozk³adaæ siê na kolejne lata tego okresu,
przy czym nie oznacza to, ¿e bêd¹ one równomiernie roz³o¿one na te lata.
W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu
i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane "programy sektorowe" okrelone w przyjêtej "Strategii
Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki
parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych (MPWiK S.A) wraz z programem "woda dla
wszystkich",
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu
odwodnienia terenów,
e) programu ochrony rodowiska,
f)za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),
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 - okrelaj¹ce terminy, zakresy
(w tym etapowanie) realizacji oraz wielkoæ i strukturê finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami
obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹
wprowadzania zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady: W. Misztal
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