
 

 

WYROK NR II SA/KR 407/12 
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE 

z dnia 18 maja 2012 roku 

w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa  
z dnia 3 listopada 2010 r. Nr CXV/1552/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów-Węgrzynowice” 

Sygn. akt II SA/Kr 407/12  

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 24 maja 2012 r.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym:  

Przewodniczący  Sędzia WSA Renata Czeluśniak  

Sędziowie   WSA Mariusz Kotulski  

Mirosław Bator / spr. /  

Protokolant   Dorota Solarz 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2012 roku sprawy ze skargi Wojewody Małopolskiego na 

uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 roku Nr CXV/1552/10
∗

 w przedmiocie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów- Węgrzynowice”  

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie: 

- terenu oznaczonego symbolem MN2 – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego 

w północno- zachodniej części planu na zachód od ul. Glinik, sąsiadującego od strony południowej z drogą 

oznaczoną symbolem KDD, sąsiadującą od południa z terenami oznaczonymi symbolem UP1 oraz ZP1 

(licząc od lewej do prawej), zaś od strony wschodniej i północnej sąsiadującego z terenem WS;  

- terenu oznaczonego symbolem MU – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

położonego w południowej części planu na zachód od ul. Glinik i do niej przylegającego, sąsiadującego od 

północy z terenem oznaczonym symbolem MN2, od zachodu z terenem R, od południa z terenem MW2; 

- terenu oznaczonego symbolem MW2 - terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonego 

w południowej części planu na zachód od ul. Glinik i do niej przylegającego, sąsiadującego od północy 

z terenem MU, od zachodu z terenem R, od południa z terenem ZP3; 
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- terenu oznaczonego symbolem MN1 – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego 

w północno - zachodniej części planu tuż przy jego północnej granicy; położonego na zachód od ulicy Za 

Ogrodem, sąsiadującego od zachodu z terenem R, od południa z terenem oznaczonym symbolem PU; 

- terenu oznaczonego symbolem MU – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

położonego na zachód od ul. Za Ogrodem w północno- zachodniej części planu, sąsiadującego od strony 

północnej w części z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem R i w części symbolem PU, od 

zachodu z terenem R, od południa w części z terenem R i z terenem MN1, przedzielonego przebiegającą 

przez jego obszar w układzie poziomym drogą; 

- terenu oznaczonego symbolem MN2 – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego na 

wschód od Łucjanówki ( Strugi Rusieckiej) w północno – zachodniej części planu, sąsiadującego od 

północy, wschodu i południa z terenem oznaczonym symbolem R, od zachodu z drogą KDD; 

- dwóch terenów oznaczonych symbolem MU- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

położonych w południowo-wschodniej części planu na zachód od ul. Węgrzynowickiej, w układzie 

pionowym, sąsiadujących od zachodu z terenami oznaczonymi symbolem MN1; 

- dwóch terenów oznaczonych symbolem MN1 – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

położonych w południowo-wschodniej części planu na zachód od ul. Węgrzynowickiej, w układzie 

pionowym, sąsiadujących od zachodu z terenem R oraz od wschodu z terenami MU; 

- terenu oznaczonego symbolem MN1 – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego 

w południowo-wschodniej części planu na wschód od ul. Węgrzynowickiej, sąsiadującego od południa 

z terenem MU, od północy i od wschodu z terenem R; 

- terenu oznaczonego symbolem MN1 – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego przy 

północnej granicy planu na zachód od ul. Wadowskiej, sąsiadującego od wschodu z drogą, od zachodu i od 

południa z terenem R; 

- terenu oznaczonego symbolem MN2 – terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego przy 

północnej granicy planu na wschód od ul. Wadowskiej, sąsiadującego od zachodu z drogą, od wschodu 

i południa z terenem oznaczonym R;oraz w zakresie fragmentów części tekstowej planu, a to: § 3 ust. 1  

pkt 4 w zakresie oznaczenia „MW2”; § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b w zakresie oznaczenia „MW2”; § 11 ust. 3  

pkt 3 w zakresie oznaczenia „MW2”; § 29 w całości. 
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