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Uchwa³a* Nr LXXII/921/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru "Zbydniowice".

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, z pó�n. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co
nastêpuje:

§ 1

 Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Zbydniowice" w Krakowie, zwany dalej planem,
po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Krakowa, uchwalonym uchwa³¹ Nr XII/87/03 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§ 2

1. Uchwa³¹ objêty jest obszar miasta Krakowa o powierzchni
81,92 ha, okre�lony granicami na rysunku planu, ograniczony:
- od pó³nocy - granic¹ strefy ochronnej "C" Uzdrowiska Swo-

szowice, przebiegaj¹c¹ po po³udniowej stronie potoku Cyr-
kówka, stanowi¹cego prawobrze¿ny dop³yw rzeki Wilgi,

- od wschodu - granic¹ z gmin¹ Wieliczka,
- od po³udnia i po³udniowego zachodu - granic¹ z gmin¹

�wi¹tniki Górne.
2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) Rysunek planu w skali 1:2000 bêd¹cy graficzn¹ czê�ci¹
planu, obowi¹zuj¹c¹ w zakresie okre�lonym w §4, stano-
wi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,

2) Rysunek infrastruktury technicznej - wodoci¹g i kanaliza-
cja, w skali 1:2000, okre�laj¹cy zasady rozbudowy syste-
mów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y,

3) Rysunek infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
gazownictwo w skali 1: 2000, okre�laj¹cy zasady rozbu-
dowy systemów infrastruktury technicznej, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,

4) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotycz¹-
cych projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru "Zbydniowice", nie bêd¹ce ustaleniami
planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y,

5) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
nie bêd¹ce ustaleniami planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y.

3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz okre-
�lenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
tych terenów, okre�lone s¹ w postaci:
1) Tekstu planu, stanowi¹cego tre�æ niniejszej uchwa³y, za-

wieraj¹cego:
a) Przepisy ogólne, zawarte w Rozdziale 1 uchwa³y, odno-

sz¹ce siê do ca³ego obszaru objêtego planem lub do
charakterystycznych obszarów obejmuj¹cych wiêksz¹
ilo�æ terenów wyznaczonych na rysunku planu,

b) Przepisy szczegó³owe, zawarte w Rozdziale 2 uchwa³y,
odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,
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2) Rysunku planu, obowi¹zuj¹cego w zakresie ustaleñ okre-
�lonych w § 4.

4. Ustalenia tekstu planu i rysunku planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêd-

nieniem przepisów odrêbnych.

§ 3

Ilekroæ w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu jest
mowa o:

1) Uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
2) Planie - nale¿y przez to rozumieæ tekst planu i rysunek

planu,
3) Tek�cie planu - nale¿y przez to rozumieæ tre�æ niniejszej

uchwa³y,
4) Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik Nr 1 do

uchwa³y,
5) Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi

s³u¿¹ce realizacji celu publicznego, w rozumieniu przepi-
sów odrêbnych, g³ównie z zakresu o�wiaty i wychowania,
ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, kultury, ³¹czno�ci i ad-
ministracji publicznej,

6) Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce zaspokajaniu bie¿¹cych potrzeb mieszkañców,
z zakresu:
a) handlu, z wykluczeniem obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2,
b) gastronomii,
c) rzemios³a, w tym rzemios³a produkcyjnego oraz innej

dzia³alno�ci us³ugowej, z wykluczeniem inwestycji zali-
czanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, w rozumieniu przepisów odrêbnych,

7) Dzia³ce budowlanej - nale¿y to pojêcie rozumieæ zgodnie
z definicj¹ okre�lon¹ w Ustawie o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym,

8) Wska�niku wielko�ci powierzchni zabudowy na dzia³ce bu-
dowlanej - nale¿y przez to rozumieæ wyra¿ony liczbowo
stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budyn-
ków na dzia³ce budowlanej, zarówno istniej¹cych jak i nowo
projektowanych, do jej ca³kowitej powierzchni mieszcz¹-
cej siê w granicach terenów przeznaczonych w planie pod
zabudowê,

9) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, poza któr¹ nie mo¿na wyj�æ z obrysem rzutu
budynku w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub tere-
nu,

10) Dojazdach niewydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ nie
wyznaczone na rysunku planu drogi dojazdowe i wewnêtrz-
ne, zarówno istniej¹ce jak i nowo projektowane, a tak¿e
ustanowione s³u¿ebno�ci drogowe, zapewniaj¹ce obs³u-
gê komunikacyjn¹ dzia³ek budowlanych.

§ 4

Okre�la siê obowi¹zuj¹c¹ tre�æ ustaleñ rysunku planu:
1) Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce równocze�nie

liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,

2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

3) Tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach za-
gospodarowania, wraz z oznaczeniem tych terenów nu-
merem i symbolem literowym, w tym:
a) 1MN do 14MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,

b) 1Up i 2Up - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug
publicznych,

c) 1U i 2U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug
komercyjnych,

d) 1US - teren sportu i rekreacji,
e) 1P - teren obiektu produkcyjnego,
f) 1R do 9R - tereny rolnicze,
g) 1R(Z) do 6R(Z) - tereny rolnicze w postaci zieleni natural-

nej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewienia �ródpolne
oraz trwa³ych u¿ytków zielonych,

h) 1ZL i 2ZL - tereny lasu,
i) 1WS i 2WS - tereny wód powierzchniowych �ródl¹do-

wych,
j) 1KD(L) - teren ulicy lokalnej (klasy L),
k) 1KD(D) do 3KD(D) - tereny ulic dojazdowych (klasy D),
l) 1KD(Dp) do 7KD(Dp) - tereny ulic dojazdowych - pieszo-

jezdnych,
m) 1KD(X) i 2KD(X) - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych,

4) Przebieg wa¿niejszych ci¹gów pieszych nie wydzielonych
na rysunku planu,

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) Tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, w tym:

a) osuwiska,
b) obszary predystynowane do wyst¹pienia ruchów ma-

sowych, oraz elementy uwzglêdnione w rysunku planu,
ustalone na mocy przepisów odrêbnych:

7) Granica strefy ochronnej "C" Uzdrowiska Swoszowice,
8) Granica obszaru i terenu górniczego "Swoszowice",
9) Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji sta-

nowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków w Krakowie opisane w nastêpuj¹cy sposób:
numerem oznaczono stanowisko w obszarze, numerem
w nawiasie oznaczono stanowisko w miejscowo�ci,

10) K1, K2, K3 i K4 - kapliczki znajduj¹ce siê w gminnej ewiden-
cji zabytków.

§ 5

W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzen-
nego oraz kszta³towania przestrzeni publicznych na obszarze
objêtym planem, ustala siê:
1) Nakazuje siê aby realizowane inwestycje, w tym budynki i

budowle, spe³nia³y kryterium ³adu przestrzennego, w rozu-
mieniu przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym,

2) Wyznacza siê na rysunku planu tereny przeznaczone pod
zabudowê i zainwestowanie, ustalaj¹c dla nich w przepisach
uchwa³y przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu,

3) Zakazuje siê na obszarze objêtym planem lokalizacji budyn-
ków wielorodzinnych, w rozumieniu przepisów prawa bu-
dowlanego,

4) Przy lokalizacji budynków wymaga siê uwzglêdnienia wy-
znaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy oraz kszta³towania linii zabudowy wzd³u¿ ulic i innych
przestrzeni publicznych w sposób uporz¹dkowany, w nawi¹-
zaniu do usytuowania zabudowy istniej¹cej, przy czym w
przypadku gdzie linia zabudowy nie jest wyznaczona na ry-
sunku planu, obowi¹zuj¹ w tym zakresie przepisy odrêbne.

5) Dopuszcza siê usytuowanie budynków bezpo�rednio przy
granicy dzia³ki budowlanej na zasadach wynikaj¹cych z prze-
pisów odrêbnych, o ile nie wykluczaj¹ tego inne ustalenia
planu,

6) Zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ od strony przestrzeni pu-
blicznej wyznaczonych ulic na linii po³o¿onej bli¿ej w stosun-



� 12605 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 344 Poz. 2492

ku do jezdni ulicy ni¿ przebiega linia rozgraniczaj¹ca wyzna-
czona na rysunku planu dla tej ulicy,

7) Zakazuje siê grodzenia nieruchomo�ci przy ciekach wod-
nych w odleg³o�ci do 1,5 m od górnej krawêdzi skarpy brze-
gowej,

8) Wymaga siê zachowania ci¹g³o�ci w kszta³towaniu syste-
mu zieleni osiedlowej wzd³u¿ publicznej przestrzeni wyzna-
czonych ulic, w szczególno�ci poprzez lokalizacjê zieleni wy-
sokiej na tych czê�ciach dzia³ek budowlanych, które bezpo-
�rednio s¹siaduj¹ z ulic¹.

§ 6

1. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobra-
zu, ustala siê:
1) Nakazuje siê stosowanie rozwi¹zañ przestrzennych i tech-

nicznych przy lokalizacji inwestycji na obszarze objêtym
planem, gwarantuj¹cych zachowanie odpowiednich po-
ziomów w zakresie standardów �rodowiskowych prze-
strzeni zamieszkania, odpowiadaj¹cych wymaganiom
okre�lonym na podstawie przepisów odrêbnych,

2) Zakazuje siê w terenach zabudowy mieszkaniowej loka-
lizacji inwestycji z zakresu przeznaczenia uzupe³niaj¹ce-
go, których oddzia³ywanie na �rodowisko, przekraczaj¹-
ce poziom dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice
terenu, do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³
prawny, powoduj¹c obni¿enie wymaganych na podsta-
wie przepisów odrêbnych dopuszczalnych poziomów w
zakresie standardów �rodowiskowych dotycz¹cych za-
budowy mieszkaniowej,

3) Wymaga siê racjonalnego wykorzystania gruntów w te-
renach przeznaczonych pod zabudowê, z zachowaniem
w sposobie zagospodarowania dzia³ki lub terenu odpo-
wiednich proporcji pomiêdzy czê�ci¹ zabudowan¹ a nie-
zabudowan¹, okre�lonych wska�nikiem wielko�ci po-
wierzchni zabudowy na dzia³ce budowlanej, w rozumie-
niu §3, pkt 8 oraz procentowym udzia³em powierzchni
terenu biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów pra-
wa budowlanego, ustalonymi dla wyznaczonych tere-
nów w Rozdziale 2 uchwa³y.

4) Zakazuje siê lokalizacji zabudowy bez równoczesnego
rozwi¹zania problemów infrastruktury technicznej,
zw³aszcza w zakresie dotycz¹cym odprowadzenia �cie-
ków sanitarnych i zaopatrzenia w wodê, z zastrze¿eniem
§ 7 ust. 5,

5) Wymaga siê odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych z powierzchni ulic i innych nawierzchni utwardzo-
nych do kanalizacji opadowej b¹d� do wód powierzch-
niowych, z nakazem podczyszczenia �cieków opadowych
sp³ywaj¹cych z terenów potencjalnie zanieczyszczonych
przed ich

odprowadzeniem do wód, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami odrêbnymi,

6) Wymaga siê utrzymania i konserwacji istniej¹cego uk³a-
du cieków wodnych i rowów, stanowi¹cych na obszarze
objêtym planem podstawowe elementy systemu odwod-
nienia tego obszaru, a tak¿e innych nie wydzielonych na
rysunku planu wód powierzchniowych, z obowi¹zkiem
stosowania obudowy biologicznej tych wód poprzez wy-
tworzenie zieleni przywodnej,

7) W sposobie zagospodarowania, w tym zainwestowania
obszarów zmeliorowanych, nale¿y zachowaæ ci¹g³o�æ
prawid³owego funkcjonowania uk³adu odwodnienia, w
szczególno�ci ci¹g³o�æ systemu rowów melioracyjnych,
a w przypadku kolizji z planowanym zainwestowaniem,

dopuszcza siê ich przebudowê, odbudowê i rozbudowê
na zasadach przepisów odrêbnych,

8) Zakazuje siê w terenach przeznaczonych pod zabudowê
lokalizowania nowych budynków przy ciekach wodnych
w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 15 m od górnej krawêdzi skar-
py brzegowej,

9) W sposobie zagospodarowania terenów wyznaczonych
na rysunku planu wymaga siê, przy zachowaniu przepi-
sów odrêbnych, ochrony i uwzglêdnienia, poprzez zacho-
wanie w stanie naturalnym, wystêpuj¹cych na nich sta-
nowisk chronionych gatunków ro�lin i miejsc rozrodu
zwierz¹t,

10) W sposobie zagospodarowania dzia³ki lub terenu wy-
maga siê przy lokalizacji inwestycji budowlanych
uwzglêdnienia istniej¹cych drzew na zasadach przepi-
sów odrêbnych,

11) Zdewastowanym obszarom po³o¿onym poza terenami
przeznaczonymi pod budynki, komunikacjê i urz¹dzenia
terenowe o utwardzonej nawierzchni, nale¿y przywró-
ciæ funkcjê terenów biologicznie czynnych,

12) Zaspokojenie potrzeb grzewczych i innych potrzeb ener-
getycznych, zwi¹zanych z zainwestowaniem obszaru ob-
jêtego planem, nale¿y rozwi¹zaæ poprzez zastosowanie
paliw ekologicznie czystych takich jak paliwo gazowe czy
lekki olej opa³owy, albo w oparciu o energiê elektryczn¹
lub odnawialne �ród³a energii, takie jak energia s³onecz-
na czy geotermalna, z dopuszczeniem innych paliw, któ-
rych metody spalania gwarantuj¹ dotrzymanie pozio-
mów zanieczyszczeñ okre�lonych przepisami odrêbny-
mi, z wykluczeniem stosowania w nowych obiektach
paliw sta³ych jako podstawowego �ród³a ciep³a,

13) Rozwi¹zanie gospodarki odpadami komunalnymi i inny-
mi odpadami - w systemie zorganizowanym, obowi¹zu-
j¹cym na obszarze miasta, z segregacj¹ odpadów u �ró-
d³a ich powstania, przy zachowaniu obowi¹zuj¹cych
w tym zakresie przepisów odrêbnych,

2. Przyporz¹dkowuje siê wyznaczone na rysunku planu tereny
do poszczególnych rodzajów terenów okre�lonych w przepi-
sach Ustawy prawo ochrony �rodowiska, zró¿nicowanych pod
wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu w �rodowisku:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyzna-

czone na rysunku planu pod symbolami 1MN do 14MN -
odpowiadaj¹ rodzajowi terenów przeznaczonych "pod
zabudowê mieszkaniow¹",

2) Teren zabudowy us³ugowej z zakresu us³ug publicznych,
wyznaczony na rysunku planu pod symbolem 2Up - od-
powiada rodzajowi terenów przeznaczonych "pod budyn-
ki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³o-
dzie¿y",

3) Teren zabudowy us³ugowej wyznaczony na rysunku pla-
nu pod symbolem 1U - odpowiada rodzajowi terenów
przeznaczonych "na cele mieszkaniowo - us³ugowe".

3. Nowo projektowane budynki mieszkalne w strefie ponadnor-
matywnego oddzia³ywania akustycznego ulic nale¿y wypo-
sa¿yæ w skuteczne zabezpieczenia akustyczne, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.

4. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych nale¿y zachowaæ zgodno�æ
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami odrêbnymi.

§ 7

1. W zakresie warunków ochrony funkcji lecznictwa uzdrowi-
skowego, okre�la siê na rysunku planu wyznaczone na pod-
stawie przepisów odrêbnych granice:
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1) Strefy ochronnej "C" Uzdrowiska Swoszowice,
2) Obszaru i terenu górniczego "Swoszowice",

2. Ca³y obszar objêty planem mie�ci siê poza granicami strefy
ochronnej "C" Uzdrowiska Swoszowice, stanowi¹cej obszar
maj¹cy wp³yw na zachowanie walorów krajobrazowych, kli-
matycznych oraz ochronê z³ó¿ naturalnych surowców lecz-
niczych, st¹d nie obowi¹zuj¹ w nim zakazy, nakazy, ograni-
czenia i dopuszczenia wynikaj¹ce z aktualnych przepisów
prawa dotycz¹cych tej strefy.

3. W obrêbie obszaru i terenu górniczego "Swoszowice", o któ-
rym mowa w ust. 1, utworzonego decyzj¹ Ministra Ochrony
�rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa Nr 110/92
z dnia 28.12.1992 r., warunki eksploatacji wód leczniczych
ze z³o¿a "Swoszowice" reguluj¹ przepisy odrêbne. Zgodnie
z tymi przepisami, ruch zak³adu górniczego mo¿e odbywaæ
siê w oparciu o aktualny plan ruchu sporz¹dzany na podsta-
wie warunków okre�lonych w koncesji oraz w projekcie za-
gospodarowania z³o¿a.

4. W granicach obszaru i terenu górniczego "Swoszowice" zaka-
zuje siê lokalizacji inwestycji bez pod³¹czenia ich do systemów
wodoci¹gu i kanalizacji sanitarnej, z zastrze¿eniem ust. 5.

5. W terenach przeznaczonych pod zainwestowanie nie objê-
tych jeszcze systemem kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê
tymczasowo rozwi¹zanie w zakresie odprowadzenia �cie-
ków sanitarnych, polegaj¹ce na zastosowaniu szczelnych,
bezodp³ywowych zbiorników na nieczysto�ci ciek³e, opró¿-
nianych okresowo, z zachowaniem wymagañ przepisów
odrêbnych.

§ 8

1. Okre�la siê na rysunku planu obiekty i tereny �rodowiska
kulturowego znajduj¹ce siê obszarze objêtym planem:
1) Obiekty znajduj¹ce siê w gminnej ewidencji zabytków:

a) Figura Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, wykonana na prze-
³omie wieku XVIII/XIX, prawdopodobnie przez my�le-
nicki zak³ad kamieniarski, zlokalizowana na podwórku
przy ul. Stanis³awa Go³¹ba/ ul. Matematyków Krakow-
skich 88, oznaczona na rysunku planu symbolem K1, b)
Krzy¿ z Figur¹ Ukrzy¿owanego, wykonany pod koniec
XIX wieku przez krakowski zespó³ odlewniczy zlokali-
zowany przy ul. Matematyków Krakowskich 100, ozna-
czony na rysunku planu symbolem K2,

c) Kapliczka kamienna, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem K3,

d) Kapliczka kamienna, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem K4,

2) Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie, opisane w nastêpuj¹cy
sposób: numerem oznaczono stanowisko w obszarze,
numerem w nawiasie oznaczono stanowisko w miejsco-
wo�ci:
a) Nr 92(1) (Kraków - Zbydniowice),
b) Nr 93(2) (Kraków - Zbydniowice),
c) Nr 94(3) (Kraków - Zbydniowice),
d) Nr 95(4) (Kraków - Zbydniowice),
e) Nr 97(6) (Kraków - Zbydniowice),
f) Nr 98(7) (Kraków - Zbydniowice),
g) Nr 99(8) (Kraków - Zbydniowice),
h) Nr 100(9) (Kraków - Zbydniowice),
i) Nr 101(10) (Kraków - Zbydniowice).

2. Obejmuje siê ochron¹ obiekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1
oraz wymaga siê dostosowania sposobu zagospodarowa-
nia i zabudowy dzia³ki, na której znajduje siê dany obiekt,

potrzebie ochrony samego zabytku oraz towarzysz¹cej mu
zieleni, jak równie¿ ochrony jego ekspozycji widokowej od
strony przestrzeni publicznej, w szczególno�ci od drogi, jak
równie¿ zakazuje siê stosowania do prac budowlanych zwi¹-
zanych z remontowaniem obiektów zabytkowych takich
materia³ów budowlanych, które zacieraj¹ historyczne, sty-
lowe cechy tych obiektów.

3. Na terenach stanowisk archeologicznych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne odnosz¹ce
siê do obszarów i obiektów objêtych ochron¹ konserwa-
torsk¹.

4. Ca³y teren w granicach obszaru objêtego planem mie�ci siê
w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej, w ob-
rêbie której, podczas prowadzenia budowlanych prac ziem-
nych, wymaga siê rozpoznania konserwatorskiego przez
osobê uprawnion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych.

§ 9

1. W zakresie obs³ugi komunikacyjnej obszaru ustala siê na-
stêpuj¹ce zasady:
1) Obs³uga w zakresie komunikacji zbiorowej - komunikacj¹

autobusow¹, w tym mikrobusow¹, prowadzon¹ tras¹ uli-
cy lokalnej, wyznaczonej na rysunku planu pod symbo-
lem 1KD(L), z przystankami w rejonach wa¿niejszych skrzy-
¿owañ,

2) W zakresie komunikacji indywidualnej uk³ad sieci ulicznej
stanowi¹:
a) ulica lokalna, oznaczona symbolem 1KD(L), tj. ul. Mate-

matyków Krakowskich, stanowi¹ca g³ówn¹ o� komu-
nikacyjn¹ obszaru objêtego planem,

b) ulice dojazdowe, w tym ulica Go³¹ba i fragment ulicy
Zbydniowickiej, z jej przed³u¿eniem w kierunku po³u-
dniowym do Gminy �wi¹tniki Górne,

c) ulice dojazdowe pieszojezdne, wydzielone na rysunku pla-
nu oraz dojazdy niewydzielone w rozumieniu § 3 pkt 10,

3) W zakresie powi¹zañ zewnêtrznych po³¹czenie obszaru
objêtego planem z obszarami s¹siednimi, w tym z cen-
trum miasta, zapewniaj¹: od strony wschodniej - projek-
towana w klasie Z ulica Nowa S³awka, od strony zachod-
niej - istniej¹ca ulica My�lenicka klasy Z,

4) Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne wska�niki w zakresie
zaspokojenia potrzeb parkingowych:
a) w terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce posto-

jowe na 1 mieszkanie lub 2 miejsca postojowe na 1 dom,
b) w terenach us³ug - 3 miejsca postojowe na 100 m2

powierzchni u¿ytkowej w us³ugach,
5) W zakresie ruchu rowerowego ustala siê:

a) prowadzenie g³ównego ci¹gu rowerowego w nawi¹-
zaniu do projektowanej ulicy Nowa S³awka,

b) prowadzenie zbiorczego ci¹gu rowerowego ulic¹ My-
�lenick¹,

c) prowadzenie ruchu rowerowego w pozosta³ych wy-
znaczonych na rysunku planu ci¹gach komunikacyjnych,
bez wprowadzania segregacji u¿ytkowników ruchu
w przekroju poprzecznym dróg,

d) prowadzenie ruchu rowerowego w nawi¹zaniu do prze-
biegu okre�lonych wa¿niejszych ci¹gów pieszych nie
wydzielonych na rysunku planu,

6) W zakresie ruchu pieszego wyznacza siê w planie dwa
krótkie ci¹gi piesze, u³atwiaj¹ce powi¹zania w obrêbie
struktury przestrzennej terenów zabudowy oraz dopusz-
cza siê ci¹gi piesze nie wydzielone na rysunku planu,
w szczególno�ci zwi¹zane z funkcjonowaniem struktury
terenów zieleni.
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2. Realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania, u¿yt-
kowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej, trans-
portu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej, wyma-
ga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi. W ramach projektów realiza-
cyjnych, a tak¿e w pó�niejszej modernizacji i eksploatacji,
nale¿y odpowiednio przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia
i rozwi¹zania zapewniaj¹ce warunki dla poruszania siê osób
niepe³nosprawnych, w tym z dysfunkcj¹ wzroku, w terenach
komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹-
dzeñ komunikacyjnych, ogólnodostêpnych parkingach, przy-
stankach zbiorowego transportu publicznego oraz w innych
terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne.

§ 10

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy i budowy syste-
mu zaopatrzenia w wodê:
1) Utrzymuje siê dotychczasowy system zaopatrzenia w wo-

dê z krakowskiego wodoci¹gu miejskiego, w czê�ci za-
chodniej obszaru - ze strefy zbiornika "Kosocice", o rzêd-
nej linii ci�nieñ wynosz¹cej - 287.00 m.n.p.m., na pozosta-
³ym obszarze - ze strefy zredukowanego ci�nienia zbior-
nika "Rajsko, o rzêdnej linii ci�nieñ wynosz¹cej - 313.00 m
n.p.m., z zastrze¿eniem mo¿liwo�ci korygowania stref ci-
�nieniowych,

2) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cej miejskiej sieci wodo-
ci¹gowej, w tym:
a) w strefie o rzêdnej linii ci�nieñ 287.00 m n.p.m.

- wodoci¹g φ 160 | 110 mm z zachodniej czê�ci ul. Mate-
matyków Krakowskich i ulicach bocznych;

b) w strefie o rzêdnej linii ci�nieñ 313.00 m n.p.m.
- wodoci¹g φ 160 | 110 mm we wschodniej czê�ci ul. Ma-

tematyków Krakowskich;
- wodoci¹g φ 160 mm w ul. Go³¹ba,
- wodoci¹g φ 160 mm w ul. Szarskiego,
- wodoci¹g φ 110 mm w ul. Zbydniowickiej - Opiali,
- wodoci¹g φ 90 mm w ul. Lei,
- wodoci¹g φ 90 mm w ul. Zydniowickiej (cz.wschodnia)

i ulicach bocznych,
3) Dla obs³ugi zainwestowania projektowanego na obsza-

rze objêtym planem ustala siê konieczno�æ wykonania
nastêpuj¹cych dodatkowych odcinków spinaj¹cych istnie-
j¹c¹ sieæ:
- ruroci¹gu φ 160 mm ³¹cz¹cego wodoci¹g φ 160 mm

w ul. Go³¹ba z koñcówk¹ wodoci¹gu. 110 mm w ul. Ma-
tematyków Krakowskich (odcinek C-D),

- ruroci¹gu φ 110 mm w ul. Zbydniowickiej, ³¹cz¹cego
koñcówki wodoci¹gów. 110 mm w zachodniej i wschod-
niej czê�ci tej ulicy (odcinek A-B),

- ruroci¹gu φ 110 mm w ul. Opiala, ³¹cz¹cego wodoci¹g
w ul. Lei z wodoci¹giem w ul. Zbydniowickiej,

4) W oparciu o wymienion¹ w pkt 2 i 3 sieæ wodoci¹gow¹,
nale¿y realizowaæ krótkie odcinki sieci bocznej rozprowa-
dzaj¹cej w drogach dojazdowych do dzia³ek lub stanowi¹-
cych bezpo�rednie pod³¹czenia do obiektów,

5) Wzd³u¿ sieci wodoci¹gowej okre�la siê techniczne strefy
ochronne, obejmuj¹ce dla ruroci¹gów do φ 300 mm pas
terenu o szeroko�ci 3,0 m po obu stronach ruroci¹gu wol-
ny od zabudowy kubaturowej oraz 1,0 m po obu stronach
ruroci¹gu wolny od ma³ej architektury i zadrzewieñ, li-
cz¹c ka¿dorazowo od zewnêtrznej krawêdzi ruroci¹gu, dla
umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy i budowy syste-
mu odprowadzenia �cieków sanitarnych:

1) Obejmuje siê obszar objêty planem systemem kanaliza-
cji rozdzielczej, centralnego uk³adu kanalizacji miasta Kra-
kowa z oczyszczalni¹ �cieków w P³aszowie,

2) G³ównym odbiornikiem �cieków sanitarnych bêdzie ko-
lektor "PWG" (prawobrze¿ny kolektor Wilgi) poprzez ko-
lektory osiedlowe po³udniowej czê�ci Krakowa,

3) Obszar Zbydniowice, za wyj¹tkiem rejonu ul. Go³¹ba -
skanalizowany zostanie w kierunku zachodnim do reali-
zowanego w uk³adzie grawitacyjno-pompowym kolekto-
ra sanitarnego w ul. Krzy¿añskiego, z pompowni¹ sieciow¹
"P1", do której �cieki z obszaru opracowania sprowadzo-
ne zostan¹ w uk³adzie kanalizacji grawitacyjnej z czê�ci
zachodniej obszaru, oraz w uk³adzie grawitacyjno-pom-
powym z czê�ci wschodniej,

4) Rejon ulicy Go³¹ba skanalizowany zostanie w uk³adzie
grawitacyjnym w kierunku wschodnim do pompowni "P3"
we Wróblowicach przy ul. Matematyków Krakowskich,

5) Dla obs³ugi istniej¹cego i projektowanego zainwestowa-
nia planuje siê:
- realizacjê kolektora grawitacyjnego φ 300 mm w za-

chodniej czê�ci ul. Matematyków Krakowskich - Szar-
skiego - Lei, z w³¹czeniem do pompowni "P1" przy
ul. Krzy¿añskiego,

- realizacjê pompowni "P2" przy ul. Zbydniowickiej, z ka-
na³ami zbiorczymi φ 300 mm we wschodniej czê�ci
ul. Matematyków Krakowskich - wschodniej czê�ci
ul. Zbydniowickiej - Opiala oraz z ruroci¹giem t³ocz-
nym do kolektora w ul. Matematyków Krakowskich
w punkcie "K1",

- realizacjê kana³u grawitacyjnego φ 300 mm w ul. Go³¹-
ba, z w³¹czeniem do pompowni "P3" systemu "Wróblo-
wice",

6) Dla obs³ugi zainwestowania projektowanego w zachod-
niej czê�ci ul. Zbydniowickiej, tj. dla czê�ci enklawy 10MN,
11MN oraz 12MN zrealizowany zostanie lokalny uk³ad
z pompowni¹ t³ocz¹c¹ �cieki do kana³u w ul. Matematy-
ków Krakowskich w punkcie "K2",

7) Wzd³u¿ sieci kanalizacji sanitarnej okre�la siê techniczne
strefy ochronne:
- pas terenu o szeroko�ci 5,0 m po obu stronach kana³u,

licz¹c od zewnêtrznej krawêdzi kana³u, z zakazem loka-
lizacji zabudowy kubaturowej,

- pas terenu o szeroko�ci 1,0 m po obu stronach kana³u
wolny od ma³ej architektury i zadrzewienia.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy i budowy syste-
mu odprowadzenia wód deszczowych:
1) Podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi sys-

tem naturalnych cieków i rowów przebiegaj¹cych przez
obszar opracowania z dwoma g³ównymi odbiornikami
wód opadowych:
- rzek¹ Wilg¹,
- potokiem Cyrkówka,

2) Utrzymuje siê naturalny charakter wszystkich potoków
i cieków oraz istniej¹cych bocznych rowów o sta³ym prze-
p³ywie,

3) Zrealizowany zostanie system nastêpuj¹cych kana³ów
deszczowych:
- φ 400 mm w zachodniej czê�ci ul. Matematyków Kra-

kowskich - ul. Szarskiego - Lei, z wylotem do potoku
Cyrkówka,

- φ 300 mm w projektowanej drodze 7KD(Dp), z wylotem
do rz. Wilgi (W4),

- φ 400 mm w projektowanej drodze KD(Dp) z kana³em
bocznym w zachodniej czê�ci ul. Zbydniowickiej, z wylo-
tem do rz. Wilgi (W2),
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- φ 500 | 400 mm w drodze 1KD(D) z bocznymi kana³ami
we wschodniej czê�ci ul. Matematyków Krakowskich -
Opiala, z wylotem do rz. Wilgi (W3),

- rów przydro¿ny wzd³u¿ ul. Go³¹ba,
4) Dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzch-

niowego odprowadzenia wód opadowych i wprowadza-
nia ich do gruntu przy uwzglêdnieniu przepisów odrêb-
nych, pod warunkiem nie zmieniania stanu wody na grun-
cie ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich,

5) W przypadku zabudowy terenu uzbrojonego w sieæ dre-
narsk¹, nale¿y zachowaæ ci¹g³o�æ prawid³owego funkcjo-
nowania uk³adu odwodnienia,

6) Wzd³u¿ kanalizacji opadowej obowi¹zuj¹ strefy ochronne
jak w ust. 2 pkt 7 dotycz¹cym kanalizacji sanitarnej.

4. W zakresie rozbudowy i budowy systemu gazowniczego
ustala siê:
1) Utrzymuje siê zasilanie w gaz ziemny z gazoci¹gów �red-

niego ci�nienia, ze �ród³em zaopatrzenia w gaz, którym
jest stacja redukcyjno-pomiarowa Io "Swoszowice przy
ul. My�lenickiej,

2) Uk³ad sieci gazowej tworz¹:
a) gazoci¹g �redniego ci�nienia  φ 65 mm w rejonie ul. Mate-

matyków Krakowskich,
b) gazoci¹gi �redniego ci�nienia φ 32 mm w ul. Go³¹ba,

ul. Szarskiego i ul. Zbydniowickiej,
3) Zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbu-

dowy rozdzielczej sieci gazowej �redniego ci�nienia,
w oparciu o gazoci¹gi wymienione w pkt 2,

4) Dla istniej¹cych gazoci¹gów przy ustalaniu lokalizacji obiek-
tów i dróg nale¿y zachowaæ odleg³o�ci podstawowe zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,

5) Dla planowanych gazoci¹gów �redniego ci�nienia nale¿y
ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ
budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sa-
dziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alno�ci mog¹-
cej zagroziæ trwa³o�ci gazoci¹gu. Szeroko�æ stref kontro-
lowanych, których linia �rodkowa pokrywa siê z osi¹ ga-
zoci¹gu, dla planowanych gazoci¹gów �redniego ci�nie-
nia powinna byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami
odrêbnymi.

5. W zakresie rozbudowy i budowy systemu ciep³owniczego
ustala siê:
1) Obszar objêty planem znajduje siê poza zasiêgiem miej-

skiego systemu ciep³owniczego,
2) Utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiek-

tów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o indywidualne �ród³a ciep³a i lokalne systemy grzew-
cze. Nie jest planowane w³¹czenie obszaru objêtego pla-
nem w zasiêg miejskiego systemu ciep³owniczego,

3) Ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego nale-
¿y jako �ród³o ciep³a wykorzystywaæ energiê elektryczn¹,
paliwa czyste ekologicznie lub alternatywne �ród³a ener-
gii, z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych minimal-
ne wska�niki emisji gazów i py³ów do powietrza, z wyklu-
czeniem stosowania w nowych obiektach paliw sta³ych
jako podstawowego �ród³a ciep³a.

6. W zakresie rozbudowy i budowy systemu elektroenerge-
tycznego ustala siê:
1) Utrzymuje siê istniej¹cy przebieg dwutorowej linii elek-

troenergetycznej najwy¿szych napiêæ 220 kV relacji Ska-
wina-Wanda, Skawina-Klikowa,

2) Obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹
w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ �redniego napiêcia
poprzez stacje transformatorowe SN/nn,

3) Zaopatrzenie u¿ytkowników w energiê elektryczn¹ -

w oparciu o istniej¹ce i planowane stacje transformato-
rowe, zlokalizowane w obszarze planu i w jego s¹siedz-
twie. Lokalizacja i ilo�æ dodatkowych linii i stacji SN/nn
wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê mocy i ener-
gii elektrycznej przez przewidywanych w planie odbior-
ców,

4) Przewiduje siê, jako zasadê, budowê stacji transformato-
rowo-rozdzielczych 15/0,4 kV w postaci stacji wnêtrzowych
lub napowietrznych,

5) Zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudo-
wy sieci �redniego i niskiego napiêcia,

6) W strefie technicznej wzd³u¿ napowietrznej linii elektro-
energetycznej 220 kV, obowi¹zuj¹ ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenu, w tym:
a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na sta³y

pobyt ludzi w odleg³o�ci do 25 m po obu stronach od osi
linii,

b) zakaz sadzenia ro�linno�ci wysokiej pod lini¹ i w odle-
g³o�ci do 10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu,

7) Strefy techniczne wzd³u¿ pozosta³ych, nie wymienionych
w pkt. 6, projektowanych i istniej¹cych napowietrznych
linii elektroenergetycznych, w tym wielko�ci i sposób za-
gospodarowania tych stref - wg przepisów odrêbnych.

7. W zakresie rozbudowy i budowy systemów telekomunika-
cyjnych ustala siê:
1) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokali-

zacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych,
2) Zaspokojenie potrzeb u¿ytkowników w zakresie teleko-

munikacji - w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê teleko-
munikacyjn¹ oraz poprzez rozbudowê lub budowê nowych
urz¹dzeñ infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej,

3) Wskazuje siê, jako zasadê, lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruk-
tury telekomunikacji w lub na obiektach budowlanych. Do-
puszcza siê wolnostoj¹ce obiekty infrastruktury teletech-
nicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okre�lonymi dla
poszczególnych terenów, stosownie do warunków wyni-
kaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, pod
warunkiem nie naruszania pozosta³ych ustaleñ planu,

4) W obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowa-
nych ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci przewo-
dowej.

8. Dopuszcza siê na obszarze objêtym planem realizacjê no-
wych oraz przebudowê istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej, zwi¹zanych z obs³ug¹ tego obszaru,
w tym realizacjê innych od okre�lonych w ust. 1 - 7 rozwi¹-
zañ systemowych dotycz¹cych zasad rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej, przy zachowaniu warunków wy-
nikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe w zakresie ustalenia przeznacze-
nia terenów oraz okre�lenia sposobu ich zagospodaro-

wania i warunków zabudowy

§ 11

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu pod symbolami 1MN do 14MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W terenach okre�lonych wg ust. 1, jako uzupe³nienie ich prze-
znaczenia, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) Zabudowy us³ugowej, z zastrze¿eniem §6 ust. 1 pkt 2,

z zakresu us³ug publicznych, w rozumieniu § 3 pkt 5 oraz
us³ug komercyjnych, w rozumieniu § 3 pkt 6,

2) Terenów sportu i rekreacji,
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3) Terenów zieleni urz¹dzonej,
4) Terenów komunikacji, w tym:

a) dojazdów niewydzielonych, w rozumieniu § 3 pkt 10,
b) miejsc postojowych dla samochodów,
c) �cie¿ek rowerowych,
d) ci¹gów pieszych,

5) Terenów i obiektów infrastruktury technicznej, zwi¹zanych
z obs³ug¹ wyznaczonych terenów budowlanych.

3. W terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê mo¿li-
wo�æ utrzymania istniej¹cej zabudowy zagrodowej.

4. W terenach okre�lonych wg ust. 1, w zakresie sposobów
ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w przepisach ogólnych uchwa³y, a po-
nadto ustala siê nastêpuj¹ce zasady, parametry i wska�-
niki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania tych
terenów:
1) Zabudowa jednorodzinna mo¿e byæ realizowana w po-

staci budynków wolnostoj¹cych albo budynków w zabu-
dowie bli�niaczej, z zakazem lokalizacji budynków w za-
budowie szeregowej i grupowej,

2) W terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹
zakazuje siê lokalizacji budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych,

3) Funkcja us³ugowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mo¿e
byæ realizowana w postaci:
a) lokalu u¿ytkowego w obrêbie budynku mieszkalnego,
b) wydzielonego budynku u¿yteczno�ci publicznej w ob-

rêbie dzia³ki z zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
c) samodzielnego budynku u¿yteczno�ci publicznej na wy-

dzielonej dzia³ce,
4) Wielko�æ powierzchni nowo wydzielanych dzia³ek budow-

lanych nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 1000 m2 w zabudowie jednorodzinnej realizowanej

w postaci budynków wolnostoj¹cych,
b) 600 m2 w zabudowie bli�niaczej, przy czym powierzch-

nie tê nale¿y rozumieæ jako powierzchniê przynale¿n¹
do jednego budynku jednorodzinnego w zabudowie
bli�niaczej,

c) 600 m2 w przypadku zabudowy us³ugowej realizowa-
nej na wydzielonych dzia³kach,

5) Szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej przy drodze publicz-
nej, w przypadku dokonywania nowego podzia³u geode-
zyjnego, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿:
a) 22 m w zabudowie jednorodzinnej realizowanej w po-

staci budynków wolno stoj¹cych,
b) 16 m w zabudowie bli�niaczej,

6) Wska�nik wielko�ci powierzchni zabudowy na dzia³ce bu-
dowlanej, rozumiany zgodnie z § 3 pkt 8, nie mo¿e prze-
kroczyæ warto�ci:
a) 0,30 na dzia³kach o powierzchni 600 m2 i wiêkszej ni¿

600 m2,
b) 0,35 na dzia³kach o powierzchni mniejszej ni¿ 600 m2,

które powsta³y w wyniku podzia³u dokonanego przed
wej�ciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y,

c) 0,40 dla zabudowy us³ugowej realizowanej na wydzie-
lonych dzia³kach,

7) Powierzchnia terenu biologicznie czynna na dzia³ce bu-
dowlanej, rozumiana wg przepisów prawa budowlane-
go, musi stanowiæ nie mniej ni¿:
a) 50% powierzchni dzia³ki budowlanej na dzia³kach o po-

wierzchni 600 m2 i wiêkszej ni¿ 600 m2,
b) 45% powierzchni dzia³ki budowlanej na dzia³kach o po-

wierzchni mniejszej ni¿ 600 m2, które powsta³y w wy-
niku podzia³u dokonanego przed wej�ciem w ¿ycie ni-
niejszej uchwa³y,

c) 30% powierzchni dzia³ki budowlanej dla zabudowy us³u-
gowej realizowanej na wydzielonych dzia³kach,

8) Wysoko�æ projektowanych budynków, mierzona od po-
ziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do bu-
dynku lub jego czê�ci pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, do poziomu kalenicy lub najwy¿ej po³o¿onego
punktu zbiegu po³aci dachowych, nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿:
a) 10 m dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) 12 m dla budynków u¿yteczno�ci publicznej,
c) 6 m dla wydzielonych budynków gospodarczych i ga-

ra¿y,
a mierzona do gzymsu lub okapu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿:
- 5 m dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 6 m dla budynków u¿yteczno�ci publicznej,
- 3,5 m dla wydzielonych budynków gospodarczych i ga-

ra¿y,
przy czym maksymalne wyniesienie poziomu parteru po-
nad poziom najni¿ej po³o¿onego terenu przy budynku
nie mo¿e przekroczyæ wysoko�ci 1,5 m,

9) Zakazuje siê lokalizacji budynków, w których wymiar d³u-
go�ci lub szeroko�ci rzutu by³by wiêkszy ni¿ 30 m,

10) Forma architektoniczna projektowanych budynków,
w tym geometria dachów, musi nawi¹zywaæ do cech za-
budowy charakterystycznej dla krajobrazu kulturowego
Swoszowic, przy czym wymaga siê stosowania dachów
dwu lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi budynku i sy-
metrycznych spadkach po³aci dachowych, nachylonych
do p³aszczyzny poziomej pod k¹tem nie mniejszym ni¿
25o i nie wiêkszym ni¿ 45o,

11) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ wykorzystania czê�ci stropu
nad pierwsz¹ kondygnacj¹ budynku, jako niezadaszo-
nego tarasu, o powierzchni rzutu nie wiêkszej ni¿ 15 m2,

12) Kolorystykê pokryæ dachowych nale¿y utrzymaæ w to-
nacjach czerwieni. Zakazuje siê stosowania pokryæ da-
chowych w kolorach jaskrawo kontrastuj¹cych z otocze-
niem, takich np. jak: kolor niebieski, jaskrawo¿ó³ty, ja-
skrawozielony itp., albo takich jak niepowlekana blacha
aluminiowa.

5. W terenach okre�lonych wg ust.1, odno�nie istniej¹cych obiek-
tów budowlanych, ustala siê ponadto:
1) Dopuszcza siê z zastrze¿eniem pkt 2 i 3 przebudowê, od-

budowê, rozbudowê, i nadbudowê istniej¹cych obiektów
budowlanych,

2) Zakazuje siê rozbudowy istniej¹cych budynków miesz-
kalnych oraz budynków gospodarczych i gara¿y, zlokali-
zowanych na dzia³kach, w których powierzchnia terenu
biologicznie czynna nie stanowi lub w wyniku rozbudowy
nie stanowi³aby co najmniej 45% powierzchni dzia³ki bu-
dowlanej,

3) Zakazuje siê nadbudowy istniej¹cych budynków, których
wysoko�æ jest wiêksza lub w wyniku nadbudowy by³aby
wiêksza ni¿:
a) 10 m dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) 12 m dla budynków u¿yteczno�ci publicznej,
c) 6 m dla wydzielonych budynków gospodarczych i gara¿y.

6. W sposobie zagospodarowania terenów, przez które prze-
biegaj¹ sieci infrastruktury technicznej, nale¿y przy lokaliza-
cji obiektów budowlanych i innych elementów zagospoda-
rowania uwzglêdniæ okre�lone na podstawie przepisów od-
rêbnych wymagania dotycz¹ce minimalnych odleg³o�ci tych
obiektów i elementów zagospodarowania od w/w sieci.

7. Obs³uga komunikacyjna terenów okre�lonych wg ust.1 -
poprzez uk³ad dróg publicznych wyznaczonych liniami roz-
graniczaj¹cymi na rysunku planu lub dojazdami niewydzie-
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lonymi, w rozumieniu § 3 pkt 10, przy czym obs³uga wschod-
niej czê�ci terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 6MN i 14MN - z istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego
Gminy Wieliczka.

8. Obs³uga terenów, o których mowa w ust.1, w zakresie infra-
struktury technicznej - wg zasad okre�lonych w §10.

§ 12

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu pod symbolami 1Up i 2Up - tereny zabudowy us³u-
gowej z zakresu us³ug publicznych, w rozumieniu § 3 pkt 5.

2. W terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê lokaliza-
cjê takich elementów zagospodarowania jak:
1) Zieleñ urz¹dzona,
2) Miejsca postojowe dla samochodów oraz ci¹gi piesze

i �cie¿ki rowerowe,
3) Obiekty infrastruktury technicznej,
przy czym ³¹czna powierzchnia terenu przeznaczonego pod
elementy zagospodarowania okre�lone w pkt 1 - 3, nie po-
winna byæ wiêksza ni¿ 20% powierzchni danego terenu.

3. W terenach okre�lonych wg ust. 1, w zakresie sposobów ich
zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹ usta-
lenia zawarte w przepisach ogólnych uchwa³y, a ponadto
ustala siê nastêpuj¹ce zasady, parametry i wska�niki kszta³-
towania zabudowy i zagospodarowania tych terenów:
1) Wska�nik wielko�ci powierzchni zabudowy na dzia³ce bu-

dowlanej, rozumiany zgodnie z § 3 pkt 8, nie mo¿e prze-
kroczyæ warto�ci:
a) 0,25 w terenie oznaczonym symbolem 2Up,
b) wg stanu istniej¹cego w terenie oznaczonym symbo-

lem 1Up,
2) Powierzchnia terenu biologicznie czynna na dzia³ce bu-

dowlanej, rozumiana wg przepisów prawa budowlane-
go, musi stanowiæ nie mniej ni¿:
a) 25% w terenie oznaczonym symbolem 2Up,
b) wg stanu istniej¹cego w terenie oznaczonym symbo-

lem 1Up,
3) Wysoko�æ projektowanych budynków, mierzona od pozio-

mu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do budynku
lub jego czê�ci pierwszej kondygnacji nadziemnej budyn-
ku, do poziomu kalenicy lub najwy¿ej po³o¿onego punktu
zbiegu po³aci dachowych, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 12 m,

4) Geometria dachu - dach dwu lub wielospadowy, z kale-
nic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci da-
chowych, nachylonych do p³aszczyzny poziomej pod k¹-
tem nie mniejszym ni¿ 25o i nie wiêkszym ni¿ 45o,

4. Obs³uga terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej - wg § 9 i 10.

§ 13

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu pod symbolami 1U i 2U - tereny zabudowy us³ugo-
wej z zakresu us³ug komercyjnych, w rozumieniu § 3 pkt 6.

2. W terenie oznaczonym symbolem U1, dopuszcza siê utrzy-
manie istniej¹cej i lokalizacjê nowej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, na warunkach przestrzennych okre�lo-
nych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w § 11;
powierzchnia terenu dopuszczonej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej nie mo¿e przekroczyæ 45% powierzchni
wyznaczonego terenu.

3. W terenach okre�lonych w ust. 1, dopuszcza siê lokalizacjê
takich elementów zagospodarowania jak:
1) Zieleñ urz¹dzona,

2) Tereny komunikacji, w tym miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych dostêpne poprzez zjazd publiczny oraz
ci¹gi piesze i �cie¿ki rowerowe,

3) Obiekty infrastruktury technicznej.
4. W terenach okre�lonych wg ust. 1, w zakresie sposobów

ich zagospodarowania i warunków zabudowy, obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w przepisach ogólnych uchwa³y, a po-
nadto ustala siê nastêpuj¹ce zasady, parametry i wska�-
niki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania tych
terenów:
1) Minimalna wielko�æ dzia³ki budowlanej - 600 m2,
2) Wska�nik wielko�ci powierzchni zabudowy na dzia³ce bu-

dowlanej, rozumiany zgodnie z § 3 pkt 8, nie mo¿e prze-
kroczyæ warto�ci 0,45,

3) Powierzchnia terenu biologicznie czynna na dzia³ce budow-
lanej, rozumiana wg przepisów prawa budowlanego, musi
stanowiæ nie mniej ni¿ 25% powierzchni terenu dzia³ki,

4) Wysoko�æ projektowanych budynków, mierzona od po-
ziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do bu-
dynku lub jego czê�ci pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, do poziomu kalenicy lub najwy¿ej po³o¿onego
punktu zbiegu po³aci dachowych, nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 12 m,

5) W zakresie formy architektonicznej projektowanej zabu-
dowy wymaga siê stosowania budynków z dachami dwu
lub wielospadowymi, z kalenic¹ na osi budynku i syme-
trycznych spadkach po³aci dachowych, nachylonych do
p³aszczyzny poziomej pod k¹tem nie mniejszym ni¿ 25o

i nie wiêkszym ni¿ 45o,
6) W terenie oznaczonym symbolem 1U nale¿y utworzyæ

plac publiczny od strony drogi publicznej oznaczonej sym-
bolem 1KD(L).

5. Obs³uga terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej - wg § 9 i 10.

§ 14

1. Ustala siê przeznaczenie terenu wyznaczonego na rysunku
planu pod symbolem 1US - teren sportu i rekreacji - cel
publiczny, w rozumieniu przepisów odrêbnych.

2. W terenie, o którym mowa w ust. 1, w pobli¿u ulicy oznaczo-
nej symbolem 7KD(Dp), dopuszcza siê lokalizacjê kubaturo-
wego obiektu zaplecza szatniowo - sanitarnego i admini-
stracyjnego zwi¹zanego z obs³ug¹ funkcji tego terenu, o po-
wierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 300 m2 i nastêpuj¹cych
parametrach przestrzenno - architektonicznych:
1) Wysoko�æ budynku, mierzona od poziomu terenu do po-

ziomu kalenicy lub najwy¿ej po³o¿onego punktu zbiegu
po³aci dachowych, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 7 m,

2) Geometria dachu - dach dwu lub wielospadowy, z kale-
nic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci da-
chowych, nachylonych do p³aszczyzny poziomej pod k¹-
tem nie mniejszym ni¿ 25o i nie wiêkszym ni¿ 45o,

3) Minimalna odleg³o�æ zabudowy od ulicy 7KD(Dp) - wg
przepisów odrêbnych.

3. W terenie okre�lonym wg ust. 1, dopuszcza siê lokalizacjê
niezbêdnych urz¹dzeñ komunikacyjnych oraz sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

4. W sposobie zagospodarowania terenu, o którym mowa
w ust. 1, nale¿y zachowaæ powierzchniê terenu biologicz-
nie czynn¹ o wielko�ci nie mniejszej ni¿ 70% powierzchni
tego terenu.

5. W terenie oznaczonym symbolem 1US zakazuje siê lokaliza-
cji urz¹dzeñ zwi¹zanych z organizacj¹ imprez masowych,
w rozumieniu przepisów odrêbnych.
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§ 15

1. Ustala siê przeznaczenie terenu wyznaczonego na rysunku
planu pod symbolem 1P - teren obiektu produkcyjnego.

2. W terenie, o którym mowa w ust. 1, wyklucza siê lokalizacjê
inwestycji zaliczonych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których, na podstawie
przepisów odrêbnych, sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywa-
niu przedsiêwziêcia na �rodowisko jest wymagane.

3. W sposobie zagospodarowania wyznaczonego terenu obo-
wi¹zuj¹ ustalenia okre�lone w przepisach ogólnych uchwa-
³y, w szczególno�ci w § 6 ust.1 pkt 2.

4. Utrzymuje siê w wyznaczonym terenie istniej¹cy budynek
mieszkalny, z mo¿liwo�ci¹ jego przebudowy, odbudowy, roz-
budowy i nadbudowy, przy zachowaniu warunków prze-
strzennych okre�lonych dla zabudowy mieszkaniowej w § 11.

5. Dopuszcza siê mo¿liwo�æ przekszta³ceñ istniej¹cego zago-
spodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, pod warun-
kiem utrzymania:
a) istniej¹cego wska�nika wielko�ci powierzchni zabudowy

na dzia³ce budowlanej, z tolerancj¹ do 10%,
b) istniej¹cego procentowego udzia³u powierzchni terenu

biologicznie czynnej na dzia³ce budowlanej, z tolerancj¹
do 5%.

§ 16

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu pod symbolami 1R do 9R - tereny rolnicze.

2. W terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê, z zastrze-
¿eniem ust. 4, lokalizacji obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem
infrastruktury technicznej przy uwzglêdnieniu wymagañ
przepisów odrêbnych.

3. W terenach okre�lonych wg ust.1, dopuszcza siê lokalizacjê
ci¹gów pieszych, �cie¿ek rowerowych, dróg konnych itp.,
przy wykorzystaniu istniej¹cych dróg stanowi¹cych dojazdy
do pól.

4. W terenie oznaczonym symbolem 3R utrzymuje siê istnie-
j¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹, z mo¿liwo�ci¹ jej przebudo-
wy i odbudowy przy zachowaniu warunków przestrzenno -
architektonicznych okre�lonych dla zabudowy mieszkanio-
wej w § 11.

§ 17

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu pod symbolami 1R(Z) do 6R(Z) - tereny rolnicze
w postaci zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i za-
krzewienia �ródpolne oraz trwa³ych u¿ytków zielonych - wy-
odrêbnione w strukturze gruntów rolnych tereny o ma³ej
przydatno�ci dla rolnictwa lecz pe³ni¹ce wa¿n¹ funkcjê przy-
rodnicz¹ jako obudowa biologiczna cieków wodnych i �ró-
dlisk oraz szata ro�linna stromych zboczy, skarp, jarów itp.

2. W terenach okre�lonych wg ust. 1 utrzymuje siê, bez wydzie-
lania na rysunku planu, istniej¹ce na tych terenach wody
powierzchniowe, z dopuszczeniem na nich urz¹dzeñ wod-
nych, w tym k³adek pieszych i pieszojezdnych.

3. W terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê lokalizacji
obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem infrastruktury technicz-
nej przy uwzglêdnieniu wymagañ przepisów odrêbnych.

§ 18

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu pod symbolami 1ZL i 2ZL - teren lasu.

2. W terenach okre�lonych wg ust. 1, sposób zagospodarowa-
nia reguluj¹ przepisy odrêbne.

§ 19

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu pod symbolami 1 WS i 2 WS - tereny wód powierzch-
niowych �ródl¹dowych - rzeka Wilga w granicach górnej kra-
wêdzi skarpy brzegowej.

2. W terenach okre�lonych wg ust.1, dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ wodnych, w tym k³adek pieszych i pieszojezdnych.

3. Zakazuje siê dzia³añ w obrêbie koryta rzecznego mog¹cych
spowodowaæ wzrost zagro¿enia powodziowego.

§ 20

1. Ustala siê przeznaczenie terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu pod symbolami literowymi: KD(L), KD(D), KD(Dp),
KD(X) - tereny dróg publicznych oraz inne tereny komunika-
cji publicznej, w tym:
1) 1KD(L) - teren ulicy lokalnej (klasy L),
2) 1KD(D) do 3KD(D) - tereny ulic dojazdowych (klasy D),
3) 1KD(Dp) do 7KD(Dp) - tereny ulic dojazdowych - pieszo-

jezdnych,
4) 1KD(X) i 2KD(X) - tereny wydzielonych ci¹gów pieszych.

2. Szeroko�æ wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi pasów
drogowych ulic i innych ci¹gów komunikacyjnych, o których
mowa w ust.1 - wg rysunku planu.

3. W terenach okre�lonych wg ust. 1 przewiduje siê i dopuszcza
lokalizacjê:
1) Chodników i tras rowerowych,
2) Urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
3) Zieleni.

Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe

§ 21

Stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
ustala siê w wysoko�ci 30%.

§ 22

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 23

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider
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MIEJSCOWY PLAN  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "ZBYDNIOWICE" W KRAKOWIE

RYSUNEK PLANU �  SKALA 1:2000*

SKOROWIDZ  SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych
prawem odleg³o�ci marginesów.
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Legenda:

Obowi¹zuj¹ca tre�æ ustaleñ rysunku planu

Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce rów-
nocze�nie liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿-
nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przezna-
czeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

Tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniem tych terenów numerem
i symbolem literowym, w tym:

1 MN do 14 MN - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej
1 Up i 2 Up - tereny zabudowy us³ugowej z za-
kresu us³ug publicznych
1 U i 2 U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug komercyjnych
1 US - teren sportu i rekreacji
1 P - teren obiektu produkcyjnego

1 R do 9 R - tereny rolnicze

1 R(Z) do 6 R(Z) - tereny rolnicze w postaci zieleni
naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewie-
nia �ródpolne oraz trwa³ych u¿ytków zielonych
1 ZL i 2 ZL - tereny lasu

1 WS i 2 WS - tereny wód powierzchniowych �ró-
dl¹dowych

Tereny dróg publicznych oraz inne tereny komunikacji publicz-
nej, w tym:

1 KD(L) - teren ulicy lokalnej (klasy L)
1 KD(D) do 3 KD(D) - tereny ulic dojazdowych
(klasy D)
1 KD(Dp) do 7 KD(Dp) - tereny ulic dojazdowych
- pieszojezdnych
1 KD(X) i 2 KD(X) - tereny wydzielonych ci¹gów
pieszych

Przebieg wa¿niejszych ci¹gów pieszych nie wy-
dzielonych na rysunku planu
Nieprzekraczalne linie zabudowy

Ca³y teren w granicach obszaru objêtego pla-
nem mie�ci siê w archeologicznej strefie ochro-
ny konserwatorskiej

Tereny zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych, w tym:

Osuwiska

Obszary predysponowane do wyst¹pienia ru-
chów masowych

Elementy uwzglêdnione w rysunku planu, ustalone na mocy
przepisów odrêbnych

Granica strefy ochronnej "C" uzdrowiska Swoszo-
wice

Granica obszaru i terenu górniczego "Swoszo-
wice"
Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewi-
dencji stanowisk archeologicznych Wojewódzkie-
go Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie opi-
sane w nastêpuj¹cy sposób: numerem oznaczo-
no stanowisko w obszarze, numerem w nawia-
sie oznaczono stanowisko w miejscowo�ci

K1, K2, K3 i K4 - kapliczki znajduj¹ce siê w gmin-
nej ewidencji zabytków

Informacyjna tre�æ rysunku

Ci¹g widokowy na zespó³ klasztorny Kamedu-
³ów na Bielanach

Pas terenu, którego granice wyznaczaj¹ orien-
tacyjny zasiêg, wymaganych na podstawie prze-
pisów odrêbnych, minimalnych odleg³o�ci zabu-
dowy od istniej¹cej linii elektroenergetycznej
najwy¿szych napiêæ 220 kV

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych
prawem odleg³o�ci marginesów.

MIEJSCOWY PLAN  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "ZBYDNIOWICE" W KRAKOWIE

RYSUNEK INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ �  WODOCI¥G I KANALIZACJA �  SKALA 1:2000*

SKOROWIDZ  SEKCJI
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Legenda:

Obowi¹zuj¹ca tre�æ ustaleñ rysunku planu

Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce rów-
nocze�nie liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿-
nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przezna-
czeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

Tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniem tych terenów numerem
i symbolem literowym, w tym:

1 MN do 14 MN - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej
1 Up i 2 Up - tereny zabudowy us³ugowej z za-
kresu us³ug publicznych
1 U i 2 U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug komercyjnych
1 US - teren sportu i rekreacji
1 P - teren obiektu produkcyjnego

1 R do 9 R - tereny rolnicze

1 R(Z) do 6 R(Z) - tereny rolnicze w postaci zieleni
naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewie-
nia �ródpolne oraz trwa³ych u¿ytków zielonych
1 ZL i 2 ZL - tereny lasu

1 WS i 2 WS - tereny wód powierzchniowych �ró-
dl¹dowych

Tereny dróg publicznych oraz inne tereny komunikacji publicz-
nej, w tym:

1 KD(L) - teren ulicy lokalnej (klasy L)
1 KD(D) do 3 KD(D) - tereny ulic dojazdowych
(klasy D)
1 KD(Dp) do 7 KD(Dp) - tereny ulic dojazdowych
- pieszojezdnych
1 KD(X) i 2 KD(X) - tereny wydzielonych ci¹gów
pieszych

Legenda dotycz¹ca infrastruktury technicznej

Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
Projektowana sieæ wodoci¹gowa (wydane po-
zwolenie na budowê lub "ULICP")
Zasuwa strefowa
Komora redukcji ci�nienia na sieci wodoci¹go-
wej
Punkt w³¹czenia wodoci¹gu

Wody powierzchniowe, cieki wodne

Projektowana kanalizacja sanitarna
Projektowany ruroci¹g t³oczny

Projektowana pompownia �cieków

Punkt w³¹czenia �cieków z pompowni P2

Projektowana kanalizacja deszczowa

Wylot kanalizacji deszczowej

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LXXII/921/09
Rady Miasta Krakowa
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MIEJSCOWY PLAN  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "ZBYDNIOWICE"  W KRAKOWIE

RYSUNEK INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ � ELEKTROENERGETYKA, GAZOWNICTWO �  SKALA 1:2000*

SKOROWIDZ  SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych
prawem odleg³o�ci marginesów.
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Legenda:

Obowi¹zuj¹ca tre�æ ustaleñ rysunku planu

Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce rów-
nocze�nie liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿-
nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania
Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przezna-
czeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania

Tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniem tych terenów numerem
i symbolem literowym, w tym:

1 MN do 14 MN - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej
1 Up i 2 Up - tereny zabudowy us³ugowej z za-
kresu us³ug publicznych
1 U i 2 U - tereny zabudowy us³ugowej z zakresu
us³ug komercyjnych
1 US - teren sportu i rekreacji
1 P - teren obiektu produkcyjnego

1 R do 9 R - tereny rolnicze

1 R(Z) do 6 R(Z) - tereny rolnicze w postaci zieleni
naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewie-
nia �ródpolne oraz trwa³ych u¿ytków zielonych
1 ZL i 2 ZL - tereny lasu

1 WS i 2 WS - tereny wód powierzchniowych �ró-
dl¹dowych

Tereny dróg publicznych oraz inne tereny komunikacji publicz-
nej, w tym:

1 KD(L) - teren ulicy lokalnej (klasy L)
1 KD(D) do 3 KD(D) - tereny ulic dojazdowych
(klasy D)
1 KD(Dp) do 7 KD(Dp) - tereny ulic dojazdowych
- pieszojezdnych
1 KD(X) i 2 KD(X) - tereny wydzielonych ci¹gów
pieszych

Elektroenergetyka:

Linia elektroenergetyczna napowietrzna najwy¿-
szych napiêæ 220 kV istniej¹ca
Linia elektroenergetyczna napowietrzna �red-
niego napiêcia istniej¹ca
Linia elektroenergetyczna kablowa �redniego
napiêcia istniej¹ca
Stacja transformatorowa SN/NN istniej¹ca

Gazownictwo

Gazoci¹g �redniego ci�nienia istniej¹cy

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXXII/921/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"ZBYDNIOWICE" W KRAKOWIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Zbydniowice" zosta³ wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du w okresie od 13.10.2008 r. do 12.11.2008 r. W wyzna-
czonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu pla-
nu, tj. do dnia 26.11.2008 r., wp³ynê³o 20 uwag.

Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 2573/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce z czê-
�ciowego uwzglêdnienia uwag.

Symbole u¿yte w uwagach i w rozstrzygniêciach tych uwag
odnosz¹ siê do rysunku projektu planu wy³o¿onego do publicz-
nego wgl¹du.

Zakres przytoczonej tre�ci uwag dotyczy tylko czê�ci nie-
uwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:

- "projekcie planu", nale¿y przez to rozumieæ projekt miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zby-

dniowice".

- "Ustawie", nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 pó�n. zm.).

- "Studium", nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kra-

kowa.

W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przy-
j¹æ nastêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:

1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki Nr 126/3 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 6R przeznaczonym jako teren rol-

niczy
- oznaczonym symbolem 11MN przeznaczonym pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
- przekwalifikowania dzia³ki na budowlan¹ przez poszerze-

nie terenu 11MN tak, aby dana dzia³ka znalaz³a siê w tym
terenie

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

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 126/3. Dzia³ka ta po³o¿ona
jest poza okre�lonymi w Studium granicami terenów przezna-
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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czonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii tere-
nów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie pla-
nu nie zosta³a ona (poza niewielkim skrawkiem) w³¹czona do
terenów budowlanych. Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym
przeznaczenie przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projek-
tu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co
naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

2. Uwaga Nr 2
Dotyczy dzia³ki Nr 627 obrêb 93, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie:
- oznaczonym symbolem 9R przeznaczonym jako teren rol-

niczy
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
- przekwalifikowania dzia³ki na budowlan¹

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

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 627. Dzia³ka ta po³o¿ona jest
poza okre�lonymi w Studium granicami terenów przeznaczo-
nych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów
zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym rolni-
cza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu
nie zosta³a ona w³¹czona do terenów budowlanych.

Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przed-
miotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku nie-
zgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹-
ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

Ponadto dzia³ka Nr 627 po³o¿ona jest w terenie, na którym
wg Mapy ro�linno�ci rzeczywistej Miasta Krakowa wykonanej
w 2007 roku przez firmê ProGea Consulting, znajduj¹ siê cen-
ne pod wzglêdem przyrodniczym i �rodowiskowym zbiorowi-
ska ro�linne (w tym obejmuj¹ce stanowiska ro�lin chronio-
nych).

W trakcie sporz¹dzania planu przygotowano projekt, w któ-
rym teren obejmuj¹cy przedmiotow¹ dzia³kê zosta³ przezna-
czony pod zabudowê. Jednak w tym zakresie zosta³a wydana
negatywna opinia Wojewody Ma³opolskiego.

3. Uwaga Nr 3
Dotyczy dzia³ki Nr 486/3 obrêb 93, która w projekcie pla-
nu po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 3R, przeznaczonym jako teren

rolniczy
[...]*
Wnie�li uwagê, która dotyczy³a:
- przekszta³cenia dzia³ki na budowlan¹

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

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznacze-
nie terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 486/3. Dzia³ka ta po³o-
¿ona jest poza okre�lonymi w Studium granicami terenów
przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona jest do ka-
tegorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec
czego w projekcie planu nie zosta³a ona w³¹czona do tere-
nów budowlanych.

Ponadto dzia³ka ta, na podstawie opracowania ekofizjo-
graficznego, zaliczona zosta³a niemal w ca³o�ci do obszaru o wa-
runkach fizjograficznych szczególnie niekorzystnych dla zabu-
dowy. Wg opracowania ekofizjograficznego znaczna, pó³noc-
na czê�æ dzia³ki mie�ci siê w obszarze predystynowanym do
wyst¹pienia ruchów masowych, obejmuje tereny o spadkach
powy¿ej 20% o ekspozycji pó³nocnej, a tak¿e wystêpuj¹ na
niej zbiorowiska zieleni wysokiej, stanowi¹cej elementy �ro-
dowiska naturalnego wskazane do ochrony.

Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przed-
miotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku nie-
zgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹-
ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

Na etapie uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudo-
wy, któr¹ wnosz¹cy uwagê otrzyma³ dla przedmiotowej dzia³-
ki, zachowanie zgodno�ci ze Studium nie by³o wymagane.

Uwzglêdnienie uwagi w �wietle powy¿ej zarysowanych
uwarunkowañ ekofizjograficznych, opartych na opracowaniu
ekofizjograficznym, by³oby równie¿ sprzeczne z zasadami zrów-
nowa¿onego rozwoju i ochrony �rodowiska, które to zasady
stanowi¹ podstawê do sporz¹dzania miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego (Art. 71 ust. 1 Ustawy Pra-
wo ochrony �rodowiska).

4. Uwaga Nr 4
Dotyczy dzia³ek Nr 551, 549/2, 549/3, 552/2, 552/3 obrêb
93, które w projekcie planu znajduj¹ siê w terenie:
- oznaczonym symbolem 1R(Z) - tereny rolnicze w postaci

zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewie-
nia �ródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone

[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy:
1. Umo¿liwienia prowadzenia, na przedmiotowym terenie,

dzia³alno�ci us³ugowej o charakterze rekreacyjno - spor-
towym, z zachowaniem wszystkich cech i walorów tego
terenu, z mo¿liwo�ci¹ wybudowania na tym terenie nie-
du¿ego obiektu infrastruktury technicznej, a mianowicie
budynku gospodarczego z zapleczem socjalnym do tego
typu dzia³alno�ci,

2. Sprzeciwu w sprawie wyznaczenia ci¹gu pieszego przez
�rodek dzia³ki Nr 549/3.

Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê w zakresie
punktu 2, nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 1.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu 1.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie tere-
nu obejmuj¹cego dzia³ki Nr 551, 549/2, 549/3, 552/2, 552/3. Dzia³-

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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ki te po³o¿one s¹ poza okre�lonymi w Studium granicami tere-
nów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczone s¹ do katego-
rii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte
(w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna). Ponadto dzia³ki te
wchodz¹ w sk³ad istniej¹cego, stosunkowo bogato rozwiniêtego
systemu przyrodniczego zwi¹zanego z potokiem Cyrkówka.
Potrzeba utrzymania i rozbudowy tego systemu, w tym kszta³-
towania zwartego pasma zieleni wysokiej wzd³u¿ potoku Cyr-
kówka, jako strefy "buforowej" na granicy obszaru ochrony
uzdrowiskowej Uzdrowiska Swoszowice, w kontek�cie w/w
ustaleñ Studium, uzasadnia odmowê zainwestowania i zabu-
dowy terenu, którego dotyczy uwaga. Lokalizacja obiektu spor-
towego, w tym budynku lub budynków zaplecza tej funkcji,
a tak¿e towarzysz¹cej jej infrastruktury, wi¹za³aby siê ze znacz-
nym uszczupleniem przyrodniczych zasobów tego terenu.

Odrêbn¹, w tym przypadku ju¿ drugorzêdn¹ kwesti¹, jest
s³abe powi¹zanie przedmiotowego terenu z pozosta³ymi ele-
mentami struktury przestrzennej miejscowo�ci, (obecnie
w ogóle brak dostêpno�ci komunikacyjnej) co w przypadku
obiektów us³ugowych ma istotne znaczenie.

5. Uwaga Nr 5
Dotyczy dzia³ki Nr 171/1 obrêb 110, która w projekcie
planu po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 5R, przeznaczonym jako teren

rolniczy
[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej wnio-
skowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudo-
wê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

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

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 171/1. Dzia³ka ta po³o¿ona
jest poza okre�lonymi w Studium granicami terenów przezna-
czonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii tere-
nów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie pla-
nu nie zosta³a ona w³¹czona do terenów budowlanych.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przed-
miotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku nie-
zgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹-
ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

6. Uwaga Nr 6
Dotyczy dzia³ki Nr 169/1 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rol-

niczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej, wnio-
skowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudo-
wê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Na dzia³kê Nr 169/1 (wraz

z dzia³k¹ Nr 168/1 pani Mieczys³awy Kuli) sk³adaj¹cy uwa-
gê uzyska³ decyzjê o warunkach zabudowy Nr AU-2/7331/
4139/08 dotycz¹c¹ budowy czterech budynków mieszkal-
nych i jest w trakcie za³atwiania pozwolenia na budowê.

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

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 169/1. Czê�æ dzia³ki, której
dotyczy zg³oszona uwaga, po³o¿ona jest poza okre�lonymi
w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwesto-
wania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych
w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ pro-
dukcyjna), wobec czego ta czê�æ dzia³ki w projekcie planu nie
zosta³a przeznaczona pod zabudowê. Uwzglêdnienie uwagi
i zwi¹zane z tym przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ tej czê�ci dzia³ki, której dotyczy uwaga, wyma-
ga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgod-
nym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce prze-
pisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

7. Uwaga Nr 7
Dotyczy dzia³ki Nr 166/1 obrêb 110, która w projekcie
planu po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 5R, przeznaczonym jako teren

rolniczy.
[...]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej, wnio-
skowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudo-
wê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

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

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 166/1. Dzia³ka ta po³o¿ona
jest poza okre�lonymi w Studium granicami terenów przezna-
czonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii tere-
nów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie pla-
nu nie zosta³a ona w³¹czona do terenów budowlanych.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przed-
miotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku nie-
zgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹-
ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

8. Uwaga Nr 8
Dotyczy dzia³ki Nr 165/1 obrêb 110, która w projekcie pla-
nu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rol-

niczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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[..]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej, wnio-
skowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudo-
wê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 165/1. Dzia³ka ta po³o¿ona
jest poza okre�lonymi w Studium granicami terenów przezna-
czonych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii tere-
nów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie pla-
nu nie zosta³a ona (poza niewielkim skrawkiem) w³¹czona do
terenów budowlanych. Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym
przeznaczenie ca³ej przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ
projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium,
co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

9. Uwaga Nr 9
Dotyczy dzia³ki Nr 162/1 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rol-

niczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej, wnio-
skowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudo-
wê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 162/1. Czê�æ dzia³ki, której
dotyczy zg³oszona uwaga po³o¿ona jest poza okre�lonymi
w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwesto-
wania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych
w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ pro-
dukcyjna), wobec czego ta czê�æ dzia³ki nie zosta³a przezna-
czona w projekcie planu pod zabudowê. Uwzglêdnienie uwagi
i zwi¹zane z tym przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ tej czê�ci dzia³ki, której dotyczy uwaga, wyma-
ga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgod-
nym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce prze-
pisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

10. Uwaga Nr 10
Dotyczy dzia³ki Nr 168/1 obrêb 110, która w projekcie pla-
nu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rol-

niczy,

- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej wnio-
skowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudo-
wê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Na dzia³kê Nr 168/1 (wraz
z dzia³k¹ Nr 169/1 pana Zbigniewa Kuli) sk³adaj¹ca uwagê
uzyska³a decyzjê o warunkach zabudowy Nr AU-2/7331/
4139/08 dotycz¹c¹ budowy czterech budynków mieszkal-
nych i jest w trakcie za³atwiania pozwolenia na budowê.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie tere-
nów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 168/1. Czê�æ dzia³ki, której dotyczy
zg³oszona uwaga po³o¿ona jest poza okre�lonymi w Studium gra-
nicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zaliczona
jest do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego ta
czê�æ dzia³ki nie zosta³a przeznaczona w projekcie planu pod za-
budowê. Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ tej czê�ci dzia³ki, któ-
rej dotyczy uwaga, wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu pla-
nu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³o-
by obowi¹zuj¹ce przepisy prawa art. 9 ust. 4 Ustawy.

11. Uwaga Nr 11
Dotyczy dzia³ek Nr 167/5, 167/6, 167/8 obrêb 110, które
w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rol-

niczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ych wnio-
skowanych dzia³ek do obszaru przeznaczonego pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³ki Nr 167/5, 167/6, 167/8. Czê�ci
dzia³ek, których dotyczy zg³oszona uwaga, po³o¿one s¹ poza
okre�lonymi w Studium granicami terenów przeznaczonych
do zainwestowania i zaliczone s¹ do kategorii terenów zdefi-
niowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza
przestrzeñ produkcyjna), wobec czego te czê�ci dzia³ek nie
zosta³y przeznaczone w projekcie planu pod zabudowê.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie pod za-
budowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ tych czê�ci dzia³ek, któ-
rych dotyczy uwaga, wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu
planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naru-
szy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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12. Uwaga Nr 12
Dotyczy dzia³ki Nr 170/1 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 5R przeznaczonym jako teren rol-

niczy,
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
[...]*
Wnie�li uwagê, która dotyczy³a przy³¹czenia ca³ej wnio-
skowanej dzia³ki do obszaru przeznaczonego pod zabudo-
wê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 170/1. Czê�æ dzia³ki, której
dotyczy zg³oszona uwaga po³o¿ona jest poza okre�lonymi
w Studium granicami terenów przeznaczonych do zainwesto-
wania i zaliczona jest do kategorii terenów zdefiniowanych
w Studium jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ pro-
dukcyjna), wobec czego ta czê�æ dzia³ki nie zosta³a przezna-
czona w projekcie planu pod zabudowê. Uwzglêdnienie uwagi
i zwi¹zane z tym przeznaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ tej czê�ci dzia³ki, której dotyczy uwaga, wyma-
ga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku niezgod-
nym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce prze-
pisy prawa art. 9 ust. 4 Ustawy.

13. Uwaga Nr 13
Dotyczy dzia³ki Nr 17 obrêb 110, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 8R przeznaczonym jako teren rol-

niczy,
- oznaczonym symbolem 1US przeznaczonym pod teren

sportu i rekreacji,
- oznaczonym symbolem 7KD(Dp) przeznaczonym pod te-

ren ulicy dojazdowej - pieszojezdnej
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a wyja�nienia, dlaczego
dzia³ka Nr 17 zosta³a w taki sposób przeznaczona w pro-
jekcie planu i nie zosta³a przekwalifikowana na dzia³kê bu-
dowlan¹. "Na dzia³ce tej s¹ media a Urz¹d zaplanowa³ prze-
prowadziæ tam drogê planuj¹c zabraæ na ni¹ 0,15 ha'.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 17. Dzia³ka ta po³o¿ona jest
poza okre�lonymi w Studium granicami terenów przeznaczo-
nych do zainwestowania i zaliczona jest do kategorii terenów
zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym rolni-
cza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie planu
nie mog³a byæ ona w³¹czona do terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej. Uwzglêdnienie uwagi w zakresie prze-
znaczenia przedmiotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu
w kierunku niezgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³o-
by obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

Jednocze�nie, wed³ug Studium, szeroki pas terenu wzd³u¿
rzeki Wilgi, w tym dzia³ka Nr 17, zosta³ wskazany do w³¹czenia
w system zieleni i parków rzecznych tj. okre�lony jako obszar,
na którym mog¹ byæ planowane parki rzeczne.

W Studium nie ma definicji parku rzecznego. Nale¿y jednak
wyja�niæ, ¿e chodzi tu o z³o¿on¹ strukturê ró¿nych form u¿ytko-
wania terenów towarzysz¹cych ciekom wodnym, w szczegól-
no�ci ró¿nych form zieleni, z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania tej
zieleni i ca³ej przestrzeni nadrzecznej do celów rekreacyjnych,
w tym sportowych. Na tak¹ interpretacjê wyra�nie wskazuje
u¿yte dla okre�lenia tej struktury przestrzennej s³owo "park".

Na obszarze osiedla Zbydniowice nie ma publicznego tere-
nu sportu i rekreacji. Rada Dzielnicy X, w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególno�ci m³o-
dzie¿y w tym zakresie, wyst¹pi³a z wnioskiem do planu o wy-
znaczenie terenów dla funkcji rekreacyjno - sportowej.

W wyniku poszukiwania najkorzystniejszej lokalizacji dla
tej funkcji, w projekcie planu wyznaczono pod symbolem 1US
teren sportu i rekreacji, o powierzchni 1,18 ha, na dolnej (nie-
zalewowej) terasie doliny rzeki Wilgi, w pewnej izolacji od te-
renów zabudowy mieszkaniowej i o stosunkowo dobrych po-
wi¹zaniach z innymi elementami uk³adu przestrzennego miej-
scowo�ci. Dla wyznaczonego terenu nie ma na obszarze objê-
tym planem racjonalnej pod wzglêdem przestrzennym alter-
natywy lokalizacyjnej.

Teren sportu i rekreacji -1US stanowi element przysz³ego
parku rzecznego i mie�ci siê w obrêbie obszaru wskazanego
wg Studium na taki cel. Teren oznaczony symbolem 1US zo-
sta³ wyznaczony na gruntach prywatnych, w tym na po³udnio-
wej czê�ci dzia³ki nale¿¹cej do osoby wnosz¹cej uwagê. Teren
ten zosta³ wyznaczony z przeznaczeniem na cel publiczny, ze
�wiadomo�ci¹ ponoszenia przez Gminê Miejsk¹ Kraków wyni-
kaj¹cych st¹d skutków.

W celu bardziej wyra�nego wskazania publicznego charak-
teru przeznaczenia tego terenu, w § 14 ust. 1 tekstu planu dopi-
sano zdanie nastêpuj¹cej tre�ci: "- cel publiczny, w rozumieniu
przepisów odrêbnych".

Droga, oznaczonea na rysunku planu symbolem 7KD(Dp),
zosta³a wyznaczona w ci¹gu drogi istniej¹cej, któr¹ stanowi
dzia³ka gruntowa Nr 25/3 w³asno�ci Skarbu Pañstwa. Dla za-
pewnienia niezbêdnych parametrów technicznych tej drogi,
w projekcie planu zosta³a ona poszerzona kosztem dzia³ki Nr
17, zajmuj¹c 0,026 ha powierzchni tej dzia³ki, a nie 0,15 ha jak
podano w tre�ci uwagi. Z tytu³u zajêcia w/w terenu na cel pu-
bliczny, jakim jest przedmiotowa droga, Gmina bêdzie ponosiæ
okre�lone przepisami skutki prawne i finansowe.

14. Uwaga Nr 14
Dotyczy dzia³ek Nr 172/1, 177/1 i 139/1 obrêb 110, które w
projekcie planu po³o¿one s¹ w terenie:
- oznaczonym symbolem 5R, przeznaczonym jako teren

rolniczy
[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przekszta³cenia gruntów
rolnych na budowlane.

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³ki Nr 172/1, 177/1, 139/1. Dzia³ki te
po³o¿one s¹ poza okre�lonymi w Studium granicami terenów
przeznaczonych do zainwestowania i zaliczone s¹ do kategorii
terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte (w tym
rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w projekcie pla-
nu nie zosta³y one w³¹czone do terenów budowlanych.
Uwzglêdnienie uwagi i zwi¹zane z tym przeznaczenie przed-
miotowych dzia³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
wymaga³oby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku nie-
zgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹-
ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

15. Uwaga Nr 15
Dotyczy dzia³ki Nr 41/1 obrêb 110, która w projekcie pla-
nu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 7R, przeznaczonym jako teren

rolniczy,
- oznaczonym symbolem 5R(Z) - tereny rolnicze w postaci

zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewie-
nia �ródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone

[...]*
Wnie�li uwagê, która dotyczy³a:
1. Przekszta³cenia nieruchomo�ci z³o¿onej z dzia³ki Nr 41/1

na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo
tereny z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy zagrodo-
wej, a w ostateczno�ci przekszta³cenia dzia³ki na dzia³kê
rekreacyjna, z mo¿liwo�ci¹ lokalizacji obiektu kubaturo-
wego zaplecza szatniowo - rekreacyjnego i administra-
cyjnego zwi¹zanego z obs³ug¹ funkcji tego terenu, z po-
wierzchni¹ biologicznie czynn¹ nie wiêksz¹ ni¿ 70% po-
wierzchni dzia³ki,

2. Wykre�lenia na rysunku planu biegn¹cej wzd³u¿ zachod-
niej granicy dzia³ki ci¹gu pieszego. Jego usytuowanie
w projekcie planu sugeruje mo¿liwo�æ lokalizacji na te-
renie dzia³ki 41/1 ogólnie dostêpnego traktu spacerowe-
go, a tym samym umo¿liwienia ogólnego dostêpu do
terenu nieruchomo�ci,

3. Wyliczenia enumeratywnie w ustaleniach projektu pla-
nu, dopuszczalnych rodzajów rekreacji i sportu w terenie
1US oraz wyznaczenia w tym terenie na rysunku planu
konkretnej powierzchni dla lokalizacji parkingu.
Ponadto w tre�ci uwagi poruszono nastêpuj¹ce kwestie:
a) tereny o znacznie wiêkszych walorach przyrodniczych

ni¿ tereny, na których znajduje siê dzia³ka Nr 41/1 zosta³y
potraktowane odmiennie i w³¹czone w tereny pod zabu-
dowê jednorodzinn¹. Ponadto w projekcie planu prze-
znaczono pod us³ugi sportu i rekreacji teren, na którym
wyodrêbnione jest stanowisko ro�lin chronionych,

b) przyjête w projekcie planu rozwi¹zania, w zakresie
przeznaczenia terenów, wydaj¹ siê byæ oparte wy³¹cz-
nie o uznanie sporz¹dzaj¹cego ten dokument. Za³o¿e-
nia przyjête w projekcie planu nie spe³niaj¹ wymo-
gów stawianych przez sam projekt planu, ³ami¹ bo-
wiem za³o¿enie przyjête w w § 6 ust.1 pkt 9,

c) na dzia³ce Nr 41/1, we wschodniej jej czê�ci nie wystê-
puj¹ ¿adne cenne elementy przyrodnicze, a w odle-
g³o�ci kilkunastu metrów od jej pó³nocnej granicy prze-
biega w projekcie planu linia rozgraniczaj¹ca tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto
zgodnie z § 6 projektu planu w zakresie zasad ochrony
�rodowiska, przyrody i krajobrazu jest mo¿liwe na tej
dzia³ce zlokalizowanie nowego budynku przy ciekach
wodnych w odleg³o�ci wiêkszej ni¿ 15 m od górnej
krawêdzi skarpy brzegowej. Uwzglêdnienie w/w za-
gadnieñ umo¿liwi zarówno powstanie terenów zielo-
nych jak i terenów zabudowy mieszkaniowej, co spe³-
ni postulaty wnosz¹cych uwagê,

d) w uzasadnieniu do rozpatrzenia wniosków do projek-
tu planu z dnia 12 sierpnia 2008 r jako powód braku
uznania wniosku, z³o¿onego przez wnosz¹cych ni-
niejsz¹ uwagê, podano i¿ teren na którym znajduje siê
dzia³ka 41/1 jest w Studium okre�lony jako przestrzeñ
kszta³towania zieleni i parków rzecznych. Tymczasem
projekt planu nie zawiera jakichkolwiek ustaleñ doty-
cz¹cych utworzenia tego rodzaju parków. Oznacza to,
¿e sporz¹dzaj¹cy projekt planu, w pierwszej fazie two-
rzenia jego projektu nie uwzglêdnia 31 z 44 wniosków
z uwagi na kryterium terenów wskazanych jako prze-
strzeñ kszta³towania systemu zieleni i parków rzecz-
nych, wskazuj¹c na ustalenia Studium. W dalszej fazie
ustalenia te ca³kowicie ignoruje, nie wprowadzaj¹c do
projektu planu ¿adnych ustaleñ, które wi¹za³yby siê
z tworzeniem parków rzecznych, a zatem de facto te-
renów o przeznaczeniu publicznym. Zdaniem wnosz¹-
cych uwagê jest to dzia³anie, które ma jedynie na celu
ochronê miasta przed ¿¹daniami zado�æuczynienia ze
strony w³a�cicieli nieruchomo�ci, na terenie których
zamiast parków maj¹ powstaæ tereny zieleni.

e) w projekcie planu zosta³y wyznaczone tereny zabudo-
wy mieszkaniowej w sposób daleko odbiegaj¹cy od
granic terenów przeznaczonych pod zainwestowanie
w Studium, tym bardziej, ¿e wyznaczona linia zabudo-
wy w projekcie planu jest lini¹ wyznaczon¹ w sposób
bardzo nieregularny, nie porz¹dkuj¹cy jednoznacznie
przestrzeni.

Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê w zakresie
punktu 2, uwzglêdni³ uwagê czê�ciowo w zakresie punktu 3,
nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktu 1 oraz czê�ciowo
w zakresie punktu 3.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktu
1 oraz czê�ciowo w zakresie punktu 3.

Wyja�nienie:

Ad 1.

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 41/1. Dzia³ka, której dotyczy
zg³oszona uwaga, po³o¿ona jest poza okre�lonymi w Studium
granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania i zali-
czona jest do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium
jako tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna).
Z tego powodu dzia³ka ta w projekcie planu nie zosta³a w³¹-
czona do terenów budowlanych. Równie¿ na etapie rozpatrze-
nia w ustawowym trybie wniosków do projektu planu, wnio-
sek w sprawie przeznaczenia tej dzia³ki pod zabudowê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹ nie zosta³ uwzglêdniony. Uwzglêdnie-
nie zg³oszonej uwagi w czê�ci dotycz¹cej przeznaczenia przed-

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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miotowej dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
lub inny rodzaj zabudowy, o którym mowa w tre�ci uwagi,
wymaga³aby zmiany rozwi¹zañ projektu planu w kierunku nie-
zgodnym z ustaleniami Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹-
ce przepisy art. 9 ust. 4 Ustawy.

Ad 3.

Zamiast enumeratywnego wyliczenia dopuszczalnych ro-
dzajów rekreacji i sportu w terenie 1US, wprowadzono do usta-
leñ projektu planu zapis ograniczaj¹cy mo¿liwo�æ niepo¿¹da-
nego ze wzglêdów funkcjonalno - przestrzennych wykorzysta-
nia tego terenu do organizacji imprez masowych.

Na obszarze osiedla Zbydniowice nie ma publicznego tere-
nu sportu i rekreacji. Rada Dzielnicy X, w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególno�ci m³o-
dzie¿y, w tym zakresie, wyst¹pi³a z wnioskiem do planu o wy-
znaczenie terenów dla funkcji rekreacyjno - sportowej.

W projekcie planu wyznaczono pod symbolem 1US teren
sportu i rekreacji, o powierzchni 1,18 ha, na dolnej (niezalewo-
wej) terasie doliny rzeki Wilgi, w pewnej izolacji od terenów
zabudowy mieszkaniowej i o stosunkowo dobrych powi¹za-
niach z innymi elementami uk³adu przestrzennego miejsco-
wo�ci. Dla wyznaczonego terenu nie ma w zasadzie na obsza-
rze objêtym planem racjonalnej pod wzglêdem przestrzennym
alternatywy lokalizacyjnej.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e dla wiêkszo�ci mieszkañców, wyzna-
czony teren 1US le¿y w izochronie doj�cia pieszego czy dojaz-
du rowerowego, co ma istotne znaczenie zw³aszcza w przy-
padku m³odzie¿y, przewidzianej jako g³ówni u¿ytkownicy tego
terenu, st¹d lokalizacja wiêkszej liczby miejsc parkingowych
nie znajduje uzasadnienia, zw³aszcza ¿e nie ma mo¿liwo�ci prze-
strzennych dla takiej lokalizacji.

W tej sytuacji nie uwzglêdnia siê uwagi w zakresie wyzna-
czenia w tym terenie na rysunku planu konkretnego terenu
pod parking, uznaj¹c za wystarczaj¹cy w tym zakresie zapis
§ 9 ust. 1 pkt 4 tekstu planu.

Odno�nie innych kwestii poruszonych w tre�ci uwagi
do planu:

Ad a

Dzia³ka Nr 41/1 znalaz³a siê w projekcie planu poza terenami
przeznaczonymi pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ nie
z powodu jej walorów przyrodniczych, lecz ze wzglêdu na dyspozy-
cje Studium. W tej sytuacji argumentowanie, ¿e jaki� teren o po-
dobnych czy wiêkszych walorach przyrodniczych zosta³ w³¹czony
do terenów budowlanych a dzia³ka Nr 41/1, mimo mniejszych wa-
lorów przyrodniczych nie zosta³a przeznaczona pod zabudowê, nie
znajduje uzasadnienia. Kryterium warto�ci przyrodniczych by³o
oczywi�cie brane pod uwagê przy rozwi¹zaniach projektu planu,
nie by³o to jednak kryterium jedyne i decyduj¹ce. Zasadniczym
kryterium przeznaczenia terenów by³o kryterium przestrzenne
i wg tego kryterium wyznaczono miêdzy innymi tereny budowla-
ne przy istniej¹cej drodze oznaczonej symbolem 4KD(Dp) czy te-
ren sportu i rekreacji oznaczony symbolem 1US. Nale¿y tu podkre-
�liæ, ¿e Prognoza oddzia³ywania na �rodowisko okre�la cenne pod
wzglêdem przyrodniczym i �rodowiskowym zbiorowiska ro�linne
(w tym obejmuj¹ce stanowiska ro�lin chronionych) jako elementy
informacyjne wykorzystane w prognozie, a nie jako zasoby wy-
magaj¹ce bezwzglêdnej ochrony. Obowi¹zek bezwarunkowego
uwzglêdnienia tych zasobów w projekcie planu zachodzi³by wów-
czas, gdyby by³y one objête ochron¹ obszarow¹ na podstawie
Ustawy o ochronie przyrody, np. jako u¿ytki ekologiczne.

Ad b

Zarzut braku spójno�ci ustaleñ projektu planu dotycz¹cy prze-
znaczenia niektórych terenów w sposób sprzeczny z za³o¿eniami
przyjêtymi w § 6 ust.1 pkt 9 tekstu planu nie znajduje uzasadnienia.
W odniesieniu do terenów przeznaczonych pod zabudowê, na któ-
rych wystêpuj¹ cenne zbiorowiska ro�linne, w/w przepis wskazuje,
¿e w sposobie zagospodarowania tych terenów, zbiorowiska te
powinny byæ zachowane w stanie naturalnym jako powierzchnia
terenu biologicznie czynna wymagana planem na tych terenach.

Ad c

Zgodnie z § 2 ust.4 tekstu planu, wszystkie ustalenia tekstu
planu i rysunku planu obowi¹zuj¹ ³¹cznie, zatem ustalonych
w § 6 ust.1 pkt 8 odleg³o�ci budynków od cieków wodnych nie
mo¿na rozpatrywaæ w oderwaniu od przeznaczenia terenów.

Ad d

G³ównym powodem nie uwzglêdnienia szeregu wniosków
do planu na etapie ich rozpatrzenia by³ fakt, ¿e by³y to wnioski
o przeznaczenie pod zabudowê terenów okre�lonych w Stu-
dium jako tereny otwarte, w tym rolnicza przestrzeñ produk-
cyjna. Okoliczno�æ, ¿e znaczna czê�æ tych terenów wskazana
zosta³a wg dyspozycji Studium do w³¹czenia w system zieleni
i parków rzecznych, z punktu widzenia rozpatrywania wnio-
sków mia³a znaczenie drugorzêdne. W Studium nie ma defini-
cji parku rzecznego. Nale¿y jednak wyja�niæ, ¿e chodzi tu o z³o-
¿on¹ strukturê ró¿nych form u¿ytkowania terenów towarzy-
sz¹cych ciekom wodnym, w szczególno�ci ró¿nych form ziele-
ni, w tym zieleni wykszta³conej w obrêbie przestrzeni rolnicze,j
wyodrêbnionej w projekcie planu pod symbolem R(Z).

Ad e

Zgodno�æ projektu planu z ustaleniami Studium nie musi
polegaæ na wiernym przeniesieniu linii ze Studium na rysunek
planu. S¹ to ró¿ne dokumenty, sporz¹dzane dla odmiennych
celów, o ró¿nych stopniach rozpoznania uwarunkowañ oraz
stopniach agregacji ustaleñ, a tak¿e o ró¿nych skalach opraco-
wania. W tre�ci Studium dopuszczona jest, na okre�lonych wa-
runkach, korekta ustalonych w nim granic pomiêdzy terenami
otwartymi a przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania.
Rozwi¹zania projektu planu w zakresie odstêpstw od Studium,
dokonanych przede wszystkim w oparciu o kryteria przestrzen-
ne, mieszcz¹ siê w granicach w/w dopuszczalnych korekt.

16. Uwaga Nr 16
Dotyczy dzia³ek Nr 11/18, 11/14 obrêb 110, które w pro-
jekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1US przeznaczonym pod teren

sportu i rekreacji,
- oznaczonym symbolem 6R(Z) - tereny rolnicze w postaci

zieleni naturalnej stanowi¹cej zadrzewienia i zakrzewie-
nia �ródpolne oraz trwa³e u¿ytki zielone

[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a sprzeciwu odno�nie wy-
znaczenia w projekcie planu na przedmiotowych dzia³kach
terenu sportu i rekreacji z pro�b¹ o przekszta³cenie tych
dzia³ek na dzia³ki budowlane.

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów obejmuj¹cych dzia³ki Nr 11/14 i 11/18. Dzia³ki te po-
³o¿one s¹ poza okre�lonymi w Studium granicami terenów
przeznaczonych do zainwestowania i zaliczone s¹ do katego-
rii terenów zdefiniowanych w Studium jako tereny otwarte
(w tym rolnicza przestrzeñ produkcyjna), wobec czego w pro-
jekcie planu nie mog³y byæ one w³¹czone do terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwzglêdnienie uwagi
w zakresie przeznaczenia przedmiotowych dzia³ek pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wymaga³oby zmiany roz-
wi¹zañ projektu planu w kierunku niezgodnym z ustaleniami
Studium, co naruszy³oby obowi¹zuj¹ce przepisy art. 9 ust. 4
Ustawy.

Jednocze�nie, wed³ug Studium, szeroki pas terenu wzd³u¿
rzeki Wilgi, w tym dzia³ki Nr 11/14 i 11/18, zosta³ wskazany do
w³¹czenia w system zieleni i parków rzecznych tj. okre�lony
jako obszar, na którym mog¹ byæ planowane parki rzeczne.

W Studium nie ma definicji parku rzecznego. Nale¿y jed-
nak wyja�niæ, ¿e chodzi tu o z³o¿on¹ strukturê ró¿nych form
u¿ytkowania terenów towarzysz¹cych ciekom wodnym,
w szczególno�ci ró¿nych form zieleni, z mo¿liwo�ci¹ wyko-
rzystania tej zieleni i ca³ej przestrzeni nadrzecznej do celów
rekreacyjnych, w tym sportowych. Na tak¹ interpretacjê wy-
ra�nie wskazuje u¿yte dla okre�lenia tej struktury przestrzen-
nej s³owo "park".

Na obszarze osiedla Zbydniowice nie ma publicznego tere-
nu sportu i rekreacji. Rada Dzielnicy X, w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb mieszkañców, a w szczególno�ci m³o-
dzie¿y w tym zakresie, wyst¹pi³a z wnioskiem do planu o wy-
znaczenie terenów dla funkcji rekreacyjno - sportowej.

W wyniku poszukiwania najkorzystniejszej lokalizacji dla
tej funkcji, w projekcie planu wyznaczono pod symbolem 1US
teren sportu i rekreacji, o powierzchni 1,18 ha, na dolnej (nie-
zalewowej) terasie doliny rzeki Wilgi, w pewnej izolacji od te-
renów zabudowy mieszkaniowej i o stosunkowo dobrych po-
wi¹zaniach z innymi elementami uk³adu przestrzennego miej-
scowo�ci. Dla wyznaczonego terenu nie ma w zasadzie na ob-
szarze objêtym planem racjonalnej pod wzglêdem przestrzen-
nym alternatywy lokalizacyjnej.

W tej sytuacji utrzymuje siê w projekcie planu wyznaczony
pod symbolem 1US teren sportu i rekreacji, który stanowi ele-
ment przysz³ego parku rzecznego i mie�ci siê w obrêbie ob-
szaru wskazanego wg Studium na taki cel. Teren oznaczony
symbolem 1US zosta³ wyznaczony na gruntach prywatnych,
w tym na dzia³kach osoby wnosz¹cej uwagê, wbrew woli w³a-
�cicieli tych gruntów wyra¿onej we wnioskach do planu. Teren
ten zosta³ wyznaczony z przeznaczeniem na cel publiczny, ze
�wiadomo�ci¹ ponoszenia przez Gminê Miejsk¹ Kraków wyni-
kaj¹cych st¹d skutków.

W celu bardziej wyra�nego wskazania publicznego charak-
teru przeznaczenia tego terenu, w § 14 ust. 1 tekstu planu dopi-
suje siê zdanie nastêpuj¹cej tre�ci: "- cel publiczny, w rozumie-
niu przepisów odrêbnych".

17. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ki Nr 152/4, 152/5 obrêb 110, która w pro-
jekcie planu znajduje siê w terenie:
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. Zarzutu, ¿e na terenie dzia³ek Nr 152/4 i 152/5 wyznaczo-

no stanowisko archeologiczne, pomimo i¿:
- w Studium nie zosta³o takie stanowisko okre�lone,
- nigdy i nikomu nie by³y udostêpnione przedmiotowe

dzia³ki w celu badañ archeologicznych, wobec czego
nie wiadomo na jakiej podstawie wyznaczono to sta-
nowisko,

- na nieruchomo�ci osoby wnosz¹cej uwagê nie wystê-
puje zabytek archeologiczny rozumiany jako zabytek
nieruchomy.

Ponadto zwrócono uwagê, ¿e:
- w projekcie planu przyjêto, i¿ na terenach stanowisk ar-

cheologicznych obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne, a w Usta-
wie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie ma
konkretnych przepisów dotycz¹cych stanowisk arche-
ologicznych, nie ma nawet definicji takiego stanowiska,

- ustalenia projektu planu powinny zawieraæ okre�lenie
obiektów i terenów chronionych tymi ustaleniami,
w tym okre�lenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ
i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów, a projekt
planu nie wprowadza takiej ochrony odno�nie stano-
wisk archeologicznych,

- brak jest uzasadnienia dla objêcia ca³ego terenu w gra-
nicach obszaru objêtego planem, archeologiczn¹ stref¹
ochrony konserwatorskiej.

W konkluzji, osoba wnosz¹ca uwagê wnosi o zmianê usta-
leñ projektu planu w zakresie zagadnieñ konserwatorskich
i usuniêcia przedmiotowego stanowiska z projektu planu,

2. Zarzutu, ¿e zapis ustaleñ zawartych w § 10 ust. 8 tekstu
planu dotycz¹cych zasad rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej jest zbyt ogólny.

3. Wniosku, ¿e wzglêdu na ukszta³towanie terenu i istnie-
j¹c¹ infrastrukturê (szczególnie ogrodzenia) wzd³u¿ uli-
cy Matematyków Krakowskich w czê�ci s¹siaduj¹cej
m.in. z nieruchomo�ci¹ stanowi¹c¹ dzia³kê nale¿¹c¹ do
wnosz¹cej uwagê nie powinny byæ lokowane chodniki
i trasy rowerowe.

4. Zastrze¿enia w sprawie ustalenia na poziomie najwy¿-
szym czyli 30% stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu
op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹z-
ku z uchwaleniem planu.

Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê w zakresie
punktu 2, nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów 1, 3 i 4.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktów 1,
3 i 4.

Wyja�nienie:

Ad 1.

Utrzymuje siê ustalenia projektu planu odnosz¹ce siê do
�rodowiska kulturowego na obszarze objêtym planem, okre-
�lone w § 8 tekstu planu oraz na rysunku planu, w tym utrzy-
muje siê stanowisko archeologiczne, którego dotyczy uwaga.
Jednocze�nie na rysunku planu skorygowano kontur stanowi-
ska archeologicznego Nr 98(7) tak, ¿eby doprowadziæ do mak-
symalnego podobieñstwa z konturem okre�lonym dla tego sta-
nowiska we wskazaniach do planu.
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Ustalenia projektu planu dotycz¹ce �rodowiska kulturowe-
go zosta³y zaopiniowane i uzgodnione ze s³u¿bami konserwa-
torskimi. Ustalenia te, z wyj¹tkiem zapisów dotycz¹cych kapli-
czek, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. c i d, nie budzi³y
w¹tpliwo�ci tych s³u¿b.

Stanowiska archeologiczne zosta³y uwzglêdnione w pro-
jekcie planu, tj. wrysowane na rysunek planu i wpisane do
tekstu planu, na podstawie wskazañ do planu Wydzia³u Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego - Oddzia³u Ochrony Zabytków
Urzêdu Miasta Krakowa, które zawiera³y wykaz stanowisk wraz
z za³¹cznikiem graficznym okre�laj¹cym ich lokalizacjê.

Stanowisko archeologiczne zaznaczone w rysunku planu
na dzia³kach Nr 152/4 i 152/5 pod numerem 98(7), okre�lone
zosta³o jako "Kraków - Zbydniowice 7 (AZP 104 - 56; 98) - �lad
osadnictwa z okresu neolitu."

W tych wskazaniach zawarto tak¿e stwierdzenie, ¿e "ca-
³o�æ terenu objêtego projektem przedmiotowego planu znaj-
duje siê w obrêbie strefy nadzoru archeologicznego (ochrony
konserwatorskiej)", wraz ze wskazaniami jakie powinny byæ
zapisy ustaleñ projektu planu w tej strefie.

Odno�nie tych tre�ci uwagi, które poruszaj¹ sprawê same-
go zapisu ustaleñ dotycz¹cych ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, do zapisów tych stosowne jednostki i organy opiniu-
j¹ce i uzgadniaj¹ce projekt planu nie mia³y zastrze¿eñ.

Przepisy odrêbne zawarte w art. 19 ust. 3 Ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi¹, ¿e w planie
ustala siê strefy ochrony konserwatorskiej (w omawianym prze-
padku chodzi o archeologiczn¹ strefê ochrony konserwator-
skiej) i ¿e dla tych stref okre�la siê ustaleniami planu ograni-
czenia, zakazy i nakazy, maj¹ce na celu ochronê zabytków (w
tym przypadku stanowisk archeologicznych).

W projekcie planu ustalono na podstawie wniosku do pla-
nu archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej, a ograni-
czenia, zakazy i nakazy sprowadzono do wymagania, ustalo-
nego w § 8 ust. 4 tekstu planu, o tre�ci zgodnej ze wskazaniami
do planu.

Ad 3.

Ulica Matematyków Krakowskich jest nie tylko g³ówn¹ tras¹
komunikacji samochodowej na obszarze Zbydniowic, jest te¿
g³ówn¹ osi¹ kompozycyjn¹ tego obszaru i miejscem stano-
wi¹cym wa¿n¹ przestrzeñ publiczn¹.

Na ulicy musi byæ uwzglêdniony lokalny ruch pieszy, które-
go, ze wzglêdu na istniej¹ce ukszta³towania terenu i jego zago-
spodarowanie, nie da siê poprowadziæ inn¹ tras¹. W tej sytu-
acji nie mo¿na odst¹piæ od realizacji chodników wzd³u¿ tej ulicy
czy ewentualnie realizacji trasy rowerowej. Sposób w³a�ci-
wego rozwi¹zania technicznego okre�lony zostanie na etapie
projektu budowlanego. Ulica Matematyków Krakowskich wy-
znaczona jest na rysunku planu o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych wynosz¹cej 12m (co jest minimaln¹ wymagan¹
szeroko�ci¹ dla tej klasy ulicy), z lokalnymi poszerzeniami.

Ad 4.

Utrzymuje siê ustalon¹ w projekcie planu wysoko�æ stawki
procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci.

18. Uwaga Nr 18
dotyczy dzia³ki Nr 152/5 obrêb 110, która w projekcie
planu znajduje siê w terenie:
- oznaczonym symbolem 7MN przeznaczonym pod zabu-

dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
1. Zarzutu, ¿e na terenie dzia³ek Nr 152/4 i 152/5 wyznaczo-

no stanowisko archeologiczne, pomimo i¿:
- w Studium nie zosta³o takie stanowisko okre�lone,
- nigdy i nikomu nie by³y udostêpnione przedmiotowe

dzia³ki w celu badañ archeologicznych, wobec czego
nie wiadomo na jakiej podstawie wyznaczono to sta-
nowisko,

- na nieruchomo�ci osoby wnosz¹cej uwagê nie wystê-
puje zabytek archeologiczny rozumiany jako zabytek
nieruchomy.

Ponadto zwrócono uwagê, ¿e:
- w projekcie planu przyjêto, i¿ na terenach stanowisk

archeologicznych obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne,
a w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami nie ma konkretnych przepisów dotycz¹cych sta-
nowisk archeologicznych, nie ma nawet definicji takie-
go stanowiska,

- ustalenia projektu planu powinny zawieraæ okre�lenie
obiektów i terenów chronionych tymi ustaleniami,
w tym okre�lenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ
i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów, a projekt
planu nie wprowadza takiej ochrony odno�nie stano-
wisk archeologicznych,

- brak jest uzasadnienia dla objêcia ca³ego terenu w gra-
nicach obszaru objêtego planem, archeologiczn¹ stref¹
ochrony konserwatorskiej.

W konkluzji, osoba wnosz¹ca uwagê wnosi o zmianê
ustaleñ projektu planu w zakresie zagadnieñ konser-
watorskich i usuniêcia przedmiotowego stanowiska
z projektu planu.

2. Zarzutu, ¿e zapis ustaleñ zawartych w § 10 ust. 8 tekstu
planu dotycz¹cych zasad rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej jest zbyt ogólny.

3. Wniosku, ¿e wzglêdu na ukszta³towanie terenu i istnie-
j¹c¹ infrastrukturê (szczególnie ogrodzenia) wzd³u¿ uli-
cy Matematyków Krakowskich w czê�ci s¹siaduj¹cej
m.in. z nieruchomo�ci¹ stanowi¹c¹ dzia³kê nale¿¹c¹ do
wnosz¹cego uwagê nie powinny byæ lokowane chodniki
i trasy rowerowe.

4. Zastrze¿enia w sprawie ustalenia na poziomie najwy¿-
szym czyli 30% stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu
op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹z-
ku z uchwaleniem planu.

Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê w zakresie
punktu 2, nie uwzglêdni³ uwagi w zakresie punktów 1,3 i 4.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie punktów 1,
3 i 4.

Wyja�nienie:

Ad 1.

Utrzymuje siê ustalenia projektu planu odnosz¹ce siê do
�rodowiska kulturowego na obszarze objêtym planem, okre-
�lone w § 8 tekstu planu oraz na rysunku planu, w tym utrzy-
muje siê stanowisko archeologiczne, którego dotyczy uwaga.
Jednocze�nie na rysunku planu skorygowano kontur stanowi-
ska archeologicznego Nr 98(7) tak, ¿eby doprowadziæ do mak-
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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symalnego podobieñstwa z konturem okre�lonym dla tego sta-
nowiska we wskazaniach do planu.

Ustalenia projektu planu dotycz¹ce �rodowiska kulturowe-
go zosta³y zaopiniowane i uzgodnione ze s³u¿bami konserwa-
torskimi. Ustalenia te, z wyj¹tkiem zapisów dotycz¹cych kapli-
czek, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. c i d, nie budzi³y
w¹tpliwo�ci tych s³u¿b.

Stanowiska archeologiczne zosta³y uwzglêdnione w pro-
jekcie planu, tj. wrysowane na rysunek planu i wpisane do
tekstu planu, na podstawie wskazañ do planu Wydzia³u Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego - Oddzia³u Ochrony Zabytków
Urzêdu Miasta Krakowa, które zawiera³y wykaz stanowisk wraz
z za³¹cznikiem graficznym okre�laj¹cym ich lokalizacjê.

Stanowisko archeologiczne zaznaczone w rysunku planu
na dzia³kach Nr 152/4 i 152/5 pod numerem 98(7), okre�lone
zosta³o jako "Kraków - Zbydniowice 7 (AZP 104 - 56; 98) - �lad
osadnictwa z okresu neolitu."

W tych wskazaniach zawarto tak¿e stwierdzenie, ¿e "ca-
³o�æ terenu objêtego projektem przedmiotowego planu znaj-
duje siê w obrêbie strefy nadzoru archeologicznego (ochrony
konserwatorskiej)", wraz ze wskazaniami jakie powinny byæ
zapisy ustaleñ projektu planu w tej strefie.

Odno�nie tych tre�ci uwagi, które poruszaj¹ sprawê same-
go zapisu ustaleñ dotycz¹cych ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, do zapisów tych stosowne jednostki i organy opiniu-
j¹ce i uzgadniaj¹ce projekt planu nie mia³y zastrze¿eñ.

Przepisy odrêbne zawarte w art. 19 ust. 3 Ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi¹, ¿e w planie
ustala siê strefy ochrony konserwatorskiej (w omawianym prze-
padku chodzi o archeologiczn¹ strefê ochrony konserwator-
skiej) i ¿e dla tych stref okre�la siê ustaleniami planu ograni-
czenia, zakazy i nakazy, maj¹ce na celu ochronê zabytków
(w tym przypadku stanowisk archeologicznych).

W projekcie planu ustalono na podstawie wniosku do pla-
nu archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej, a ograni-
czenia, zakazy i nakazy sprowadzono do wymagania, ustalo-
nego w § 8 ust. 4 tekstu planu, o tre�ci zgodnej ze wskazaniami
do planu.

Ad 3.

Ulica Matematyków Krakowskich jest nie tylko g³ówn¹ tras¹
komunikacji samochodowej na obszarze Zbydniowic, jest te¿
g³ówn¹ osi¹ kompozycyjn¹ tego obszaru i miejscem stano-
wi¹cym wa¿n¹ przestrzeñ publiczn¹.

Na ulicy musi byæ uwzglêdniony lokalny ruch pieszy, które-
go, ze wzglêdu na istniej¹ce ukszta³towania terenu i jego zago-
spodarowanie, nie da siê poprowadziæ inn¹ tras¹. W tej sytu-
acji nie mo¿na odst¹piæ od realizacji chodników wzd³u¿ tej ulicy
czy ewentualnie realizacji trasy rowerowej. Sposób w³a�ci-
wego rozwi¹zania technicznego okre�lony zostanie na etapie
projektu budowlanego. Ulica Matematyków Krakowskich wy-
znaczona jest na rysunku planu o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych wynosz¹cej 12m (co jest minimaln¹ wymagan¹
szeroko�ci¹ dla tej klasy ulicy), z lokalnymi poszerzeniami.

Ad 4.

Utrzymuje siê ustalon¹ w projekcie planu wysoko�æ stawki
procentowej s³u¿¹cej naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr LXXII/921/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-
NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTU-
RY TECHNICZNEJ,KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO OBSZARU "ZBYDNIOWICE" W KRAKOWIE

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustalenia-
mi planu.

Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ w zakresie
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej na obsza-
rze "Zbydniowice", zosta³y okre�lone w ustaleniach miej-
scowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Zbydniowice" - tj. w czê�ci tekstowej, stanowi¹cej tre�æ
uchwa³y oraz w za³¹cznikach graficznych do uchwa³y.

1. Rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyjnego, obej-
muj¹ca:
1) Dalsz¹ modernizacjê ulicy Matematyków Krakowskich

(w klasie L) oznaczonej w planie symbolem 1KD(L),
2) Rozbudowê uk³adu ulic dojazdowych, w tym:

a) ulicy Zbydniowickiej (w klasie D) oznaczonej w pla-
nie symbolem 1 KD(D),

b) ulicy Go³¹ba (w klasie D) oznaczonej w planie sym-
bolem 2KD(D), wraz z odcinkiem (w klasie D) ³¹cz¹-
cym ul. Go³¹ba z sieci¹ uliczn¹ Wróblowic, oznaczo-
nym w planie symbolem 3KD(D),

3) Rozbudowê systemu ulic dojazdowych pieszo-jezdnych,
stanowi¹cych dojazdy do dzia³ek budowlanych, ozna-
czonych w planie symbolami 1KD(Dp) i 3KD(Dp) do
7KD(Dp),

4) Budowê krótkiego odcinka ci¹gu pieszego, oznaczone-
go w planie symbolem 1KD(X).

2. Rozbudowa i budowa systemów infrastruktury tech-
nicznej, obejmuj¹ca:
1) Rozbudowê istniej¹cego systemu zaopatrzenia w wodê,

opartego na zasilaniu z krakowskiego wodoci¹gu miej-
skiego - ze strefy "Kosocice" i ze strefy zredukowanego
ci�nienia zbiornika "Rajsko", w tym realizacjê nowych
odcinków sieci wodoci¹gowej:
a) ruroci¹gu φ 160 mm, ³¹cz¹cego wodoci¹g φ 160 mm

w ul. Go³¹ba z koñcówk¹ wodoci¹gu 110 mm
w ul. Matematyków Krakowskich,

b) ruroci¹gu φ 110 mm w ul. Zbydniowickiej,
c) ruroci¹gu φ 110 mm w ul. Opiala,
d) krótkich odcinków sieci bocznej, rozprowadzonej w uli-

cach stanowi¹cych dojazdy do dzia³ek budowlanych.
2) Budowê sieci kanalizacyjnej sanitarnej, przy³¹czonej

do systemu kanalizacji rozdzielczej centralnego uk³adu
kanalizacji miasta Krakowa, z oczyszczalni¹ �cieków
w P³aszowie i g³ównym odbiornikiem �cieków sanitar-
nych - prawobrze¿nym kolektorem Wilgi (PWG), w tym
realizacjê:
a) kolektora grawitacyjnego φ 300 mm w zachodniej czê-

�ci ul. Matematyków Krakowskich - Szarskiego - Lei, z
w³¹czeniem do pompowni przy ul. Krzy¿añskiego,
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b) pompowni przy ul. Zbydniowickiej, z kana³ami zbior-
czymi φ 300 mm we wschodniej czê�ci ul. Matematy-
ków Krakowskich - Zbydniowickiej - Opiala,

c) kana³u grawitacyjnego φ 300 mm w ul. Go³¹ba,
z w³¹czeniem do pompowni na terenie Wróblowic.

3) Budowê systemu kanalizacji opadowej, w tym realiza-
cjê nastêpuj¹cych kana³ów deszczowych:
a) φ 400 mm w zachodniej czê�ci ul. Matematyków Kra-

kowskich, ul. Szarskiego i ul. Lei, z kana³ami boczny-
mi,

b) φ 500-400mm we wschodniej czê�ci ul. Matematy-
ków Krakowskich, ul. Zbydniowickiej i ul. Opiala,

c) φ 400 mm w ulicy oznaczonej w planie symbolem
6KD(Dp),

d) φ 300 mm w ulicy oznaczonej w planie symbolem
7KD(Dp).

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry 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) �rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej,
c) dotacji samorz¹du województwa,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno- prawnym lub w formie
"partnerstwa publiczno- prywatnego" - "PPP".

III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji na-
le¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.

Inwestycje komunikacyjne - bezpo�rednie przygotowa-
nie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ w³a�ciwe
w tym zakresie miejskie jednostki organizacyjne.

Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpo�rednie przygotowanie, realizacjê i obs³u-
gê finansowania prowadz¹ w³a�ciwe w tym zakresie miejskie
jednostki organizacyjne.

Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹-
czeniem odwodnienia terenów) - bezpo�rednie przygotowa-
nie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miej-
skie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.

Zak³ada siê mo¿liwo�æ wy³¹cznego finansowania inwesty-
cji z zakresu sieci wodoci¹gowej ze �rodków MPWiK S.A.

W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygoto-
waniu i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i pla-
nowane "programy sektorowe" okre�lone w przyjêtej "Stra-
tegii Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki par-

kingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyj-

nych (MPWiK S.A.) wraz z programem "woda dla wszyst-
kich",

d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu od-
wodnienia terenów,

e) programu ochrony �rodowiska,
f) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹

i paliwa gazowe(z uwzglêdnieniem planów i programów w³a-
�ciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),

g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicja-
tyw inwestycyjnych,

h) realizacji inwestycji o znaczeniu spo³eczno- gospodarczym
w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.

Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordy-
nowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocz-
nych bud¿etów miasta - okre�laj¹ce terminy, zakresy (w tym
etapowanie) realizacji oraz wielko�æ i strukturê finansowania
inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cy-
mi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider


