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Uchwa³a* Nr LX/776/08
Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru "TS Wis³a".

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala,

co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego obszaru "TS Wis³a" zwany dalej "planem",

stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny z ustaleniami Studium

uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego Miasta Krakowa.

2. Uchwa³a dotyczy obszaru, którego granice zosta³y wy-

znaczone uchwa³¹ Nr XIX/252/07 Rady Miasta Krakowa

z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do spo-

rz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszaru "TS Wis³a"; okre�lenie szczegó³owe-

go przebiegu granic obszaru objêtego planem - wg czê�ci

graficznej planu.

§ 2

1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w tre�ci uchwa-

³y oraz w czê�ci graficznej planu.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) Czê�æ graficzna planu, obejmuj¹ca:

a) Rysunek Planu w skali 1:1000, ustalaj¹cy przeznacze-

nie i warunki zagospodarowania terenów, stanowi¹cy

za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,

b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej w skali

1:1000, okre�laj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym

przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokaliza-

cje zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ technicznych, stanowi¹-

cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y;

2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:

a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹-

ce za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,

b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do za-

dañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,

stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.

§ 3

1. Ustalenia planu stanowi¹ce tre�æ uchwa³y, obejmuj¹:

1) przepisy ogólne zawarte w Rozdziale I;

2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu zawar-

te w Rozdziale II;

3) ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia terenów

i zasad ich zagospodarowania, zawarte w Rozdziale III;

4) przepisy koñcowe zawarte w Rozdziale IV.

2. Ustalenia planu stanowi¹ce tre�æ uchwa³y, odnosz¹ siê od-

powiednio do ustaleñ wyra¿onych w czê�ci graficznej planu

i obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie i w sposób okre�lony

uchwa³¹.

3. Ustalenia planu nale¿y stosowaæ z uwzglêdnieniem przepi-

sów odrêbnych.

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne.

§ 4

Podstawowym celem planu jest zapewnienie warunków

realizacji inwestycji o znaczeniu metropolitalnym, intensyfika-

cja rozwoju terenów sportowych i rekreacyjnych i lokalizacja

atrakcyjnego programu us³ug w³a�ciwych randze Miasta po-

przez:

1) wprowadzenie odpowiednich regulacji sprzyjaj¹cych roz-

wojowi przy zró¿nicowanych uwarunkowaniach kulturowych

i przyrodniczych;

2) ustalenie zasad dyspozycji przestrzennych;

3) utrwalenie funkcji kompleksu obiektów sportowych i us³ug

z nimi zwi¹zanych w lokalnej strukturze wa¿nej czê�ci ob-

________

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.
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szaru �ródmie�cia, z uwzglêdnieniem wzbogacenia funkcjo-

nalnego i estetycznego przestrzeni publicznej;

4) koordynacjê regulacji z obszarami s¹siednimi (historycznym

centrum, zachodnim klinem zielonym: poprzez B³onia z Si-

kornikiem i Lasem Wolskim);

5) ustalenie zasad rozwi¹zañ obs³ugi komunikacyjnej i infra-

struktury technicznej.

§ 5

W obszarze planu nie wystêpuje potrzeba zmiany przezna-

czenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne

- w rozumieniu przepisów odrêbnych dotycz¹cych ochrony

gruntów rolnych i le�nych.

§ 6

1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunko-

wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta Krakowa;

2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony

w planie, ograniczony na Rysunku Planu liniami rozgra-

niczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego

terenu;

3) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren

objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami

projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepi-

sów odrêbnych; dla terenów inwestycji obejmuj¹cych

wiêcej ni¿ jeden teren wyznaczony w planie, nale¿y sto-

sowaæ odpowiednio ustalenia planu odnosz¹ce siê do

poszczególnych terenów lub ich czê�ci objêtych terenem

inwestycji;

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-

mieæ rodzaj przeznaczenia, który zosta³ ustalony planem

jako jedyny lub przewa¿aj¹cy na wyznaczonym terenie,

przy zachowaniu zgodno�ci z ustaleniami planu i przepi-

sami odrêbnymi; w przeznaczeniu podstawowym

mieszcz¹ siê równie¿ towarzysz¹ce elementy zagospo-

darowania terenu tj.:

a) zieleñ urz¹dzona, niezbêdna do kszta³towania ³adu

przestrzennego i w³a�ciwych warunków zagospoda-

rowania, stanowi¹ca jednocze�nie sk³adnik terenu

zieleni niezbêdnej do zapewnienia w³a�ciwego

wska�nika powierzchni czynnej biologicznie,

b) obiekty i urz¹dzenia budowlane oraz urz¹dzenia tech-

niczne zapewniaj¹ce mo¿liwo�æ u¿ytkowania tere-

nów zgodnie z ich przeznaczeniem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-

mieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który

dopuszczony zosta³ w danym terenie jako uzupe³nienie

lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na wa-

runkach okre�lonych w ustaleniach planu;

6) wska�niku powierzchni czynnej biologicznie - nale-

¿y przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procen-

towy udzia³ powierzchni terenu czynnej biologicznie

w powierzchni terenu inwestycji;

7) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê

powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów

kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, li-

czon¹ po ich zewnêtrznym obrysie murów mierzonym

na poziomie terenu, a w przypadku nadwieszeñ, podcie-

ni z podporami czy przejazdów - po obrysie ich wy¿szych

kondygnacji;

8) wska�niku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to

rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy udzia³

powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwesty-

cji; je�li teren inwestycji obejmuje ró¿ne rodzaje tere-

nów, to wska�nik stosuje siê odpowiednio i odrêbnie dla

ka¿dej czê�ci wyznaczonego planem terenu;

9) wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wy-

soko�æ budynków mierzon¹ od istniej¹cego poziomu

terenu przy najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do budynku

do najwy¿szego punktu budynku; w ustalaniu wyso-

ko�ci budynku nie uwzglêdnia siê urz¹dzeñ takich jak

bariery s³u¿¹ce bezpieczeñstwu, kominów i anten

oraz urz¹dzeñ odprowadzania spalin i zapewnienia

wentylacji;

10) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ miej-

sca i ich otoczenie w strukturze funkcjonalno-przestrzen-

nej dostêpne publicznie, w szczególno�ci te, które s³u¿¹

zaspokajaniu potrzeb ogó³u u¿ytkowników, w zakresie

komunikacji, us³ug, rekreacji, wypoczynku i sportu;

11) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzo-

ne i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni

niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach dro-

gowych - skomponowane wg projektu zieleni opraco-

wanego dla zagospodarowania terenu jako czê�ci sk³a-

dowej projektu budowlanego, z uwzglêdnieniem obiek-

tów ma³ej architektury i o�wietlenia;

12) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ

nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku

Planu istniej¹ce i nowe dojazdy, zapewniaj¹ce obs³ugê

obiektów w ramach terenów inwestycji poprzez dostêp

do dróg publicznych; przebieg i sposób ich rozwi¹zania

okre�lany bêdzie na etapie wydawania decyzji admini-

stracyjnych;

13) w³a�ciwych s³u¿bach konserwatorskich - nale¿y przez

to rozumieæ organy, w³a�ciwe w sprawach ochrony za-

bytków i dóbr kultury;

14) stadionie g³ównym - nale¿y przez to rozumieæ stadion

zlokalizowany w terenie US.1
15) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur pe³-

ny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prze-

�witów widocznych z kierunku prostopad³ego do elewa-

cji ogrodzenia wynosi mniej ni¿ 20 % na ka¿dy metr bie-

¿¹cy ogrodzenia, z zastrze¿eniem, ¿e nie dotyczy to mu-

rów oporowych;

16) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - na-

le¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe - wolnosto-

j¹ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym:

a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji wiêkszej

ni¿ 6,0 m2,

b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej

jeden przekracza 2,0 m,

c) o wysoko�ci najwy¿szej krawêdzi elementu przekra-

czaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu,

d) s³upy i maszty reklamowe o wysoko�ci przekracza-

j¹cej 13,0 m od poziomu przyleg³ego terenu.

2. Pozosta³e okre�lenia u¿yte w uchwale - nale¿y rozumieæ

zgodnie z ich definicjami okre�lonymi w przepisach od-

rêbnych.

3. Nazwy ulic przywo³ane w Tek�cie Planu i opisane na Ry-

sunku Planu nale¿y rozumieæ jako nazwy nadane ulicom

wg stanu na dzieñ uchwalenia planu; podobnie nale¿y ro-

zumieæ inne nazwy w³asne terenów, przedsiêbiorstw i in-

stytucji istniej¹cych na dzieñ uchwalenia planu. W przy-

padku zmiany tych nazw, ustalenia planu nale¿y stoso-

waæ odpowiednio.
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§ 7

1. Elementy ustaleñ planu zawarte w czê�ci graficznej planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) linie rozgraniczaj¹ce - wyznaczaj¹ce granice terenów

o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym
oraz o ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania,
stanowi¹ce jednocze�nie nieprzekraczalne linie zabudo-
wy od strony terenów wyznaczonych dróg (z zastrze¿e-
niem przepisów odrêbnych), je�li tej linii nie wyznaczono
odrêbnie na Rysunku Planu;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznaczaj¹ca liniê,
o której mowa w § 13 ust. 6;

4) tereny o ró¿nym przeznaczeniu podstawowym i do-
puszczalnym oraz o zró¿nicowanych zasadach zago-
spodarowania i warunkach zabudowy oznaczone na-
stêpuj¹cymi symbolami:
a) U - Teren Zabudowy Us³ugowej,
b) UT.1 - UT.3 - Tereny Us³ug Turystycznych,
c) US.1 - US.5 - Tereny Sportu i Rekreacji,
d) ZS - Teren Zieleni i Sportu,
e) KU - Teren Urz¹dzeñ Komunikacji,
f) KD/L+T, KD/L, KD/D, KDW - Tereny Komunikacji.

5) szczególnie cenna zieleñ wysoka - cenna przyrodniczo
grupa dêbów wskazana do zachowania;

6) szpaler drzew - ci¹g istniej¹cych lub projektowanych
drzew wzd³u¿ wybranych ci¹gów komunikacji (funkcja izo-
lacyjna).

2. Elementy zawarte w czê�ci graficznej planu - wynikaj¹ce
z dokumentów i decyzji wg przepisów odrêbnych:
1) obiekty ujête w gminnej ewidencji konserwatorskiej

(Ew.) - wymagaj¹ce ochrony i opieki konserwatorskiej.
3. Elementy informacyjne zawarte w czê�ci graficznej planu:

1) przebieg tras rowerowych - istniej¹ce szlaki wyznaczo-
ne w ramach terenów dróg publicznych;

2) elementy zak³adanych rozwi¹zañ komunikacyjnych -
przebieg tramwaju;

3) granice i numery ewidencyjne dzia³ek;
4) proponowane rejony lokalizacji przystanków autobu-

sowych;
5) proponowane rejony lokalizacji przystanków tram-

wajowych.

ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu.

§ 8

1. Utrzymanie b¹d� przebudowa istniej¹cej oraz realizacja no-
wej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zagospo-
darowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okre�lonych w ustaleniach planu.

2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ utrzymane
i wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu reali-
zacji zagospodarowania zgodnego z planem, o ile ustalenia
planu nie stanowi¹ inaczej; dopuszcza siê prowadzenie ro-
bót budowlanych w istniej¹cych obiektach, o ile nie stoj¹
one w sprzeczno�ci z ustaleniami planu.

§ 9

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

Dla zapewnienia ³adu przestrzennego, jego ochrony i kszta³-

towania, ustala siê:

1) Zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlo-

wych okre�lonych przepisami odrêbnymi;

2) Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych

na terenach KD; na pozosta³ych terenach dopuszcza siê

lokalizacjê tymczasowych obiektów budowlanych wy³¹cz-

nie jako przekrycia namiotowe, pow³oki pneumatyczne

oraz rozbieralne, przeno�ne obiekty instalowane dla po-

trzeb organizacji imprez, wystaw lub pokazów wy³¹cznie

na czas ich trwania;

3) Zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych

w terenach ZS i KD;

4) Wysoko�æ wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych

umieszczanych na budynkach nie mo¿e przekraczaæ wyso-

ko�ci zabudowy okre�lonej w ustaleniach szczegó³owych dla

tych terenów, zawartych w Rozdziale III;

5) Wysoko�æ wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych

wolnostoj¹cych nie mo¿e przekraczaæ ustalonej w planie wy-

soko�ci zabudowy;

6) Wysoko�æ masztów (anten) radiowych, telewizyjnych i tele-

fonii komórkowej nie mo¿e przekraczaæ 4 m ponad ustalon¹

planem wysoko�æ zabudowy;

7) Zakaz lokalizacji masztów, o których mowa w pkt 6, jako

wolnostoj¹cych na wyznaczonym terenie ZS;

8) Dopuszcza siê lokalizacjê budynków w granicach nieru-

chomo�ci w celu umo¿liwienia realizacji zwartej zabudo-

wy pierzei ulic i placów, z uwzglêdnieniem przepisów od-

rêbnych.

§ 10

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.

1. W zakresie ochrony �rodowiska ustala siê:

1) Odpowiednie proporcje miêdzy zabudowan¹ a niezabu-

dowan¹ czê�ci¹ terenu - wg parametrów i wska�ników

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu okre-

�lonych dla poszczególnych terenów;

2) Obowi¹zek realizacji szpaleru drzew jako pasa zieleni

o charakterze izolacyjnym w terenach US.4 i US.5 wzd³u¿

linii rozgraniczaj¹cej od strony ul. Chodowieckiego;

3) Obowi¹zek równoczesnego lub wyprzedzaj¹cego wy-

posa¿enia terenów w sieci, obiekty i urz¹dzenia infra-

struktury technicznej, w ramach realizacji poszczególnych

inwestycji z zakresu przeznaczenia podstawowego i do-

puszczalnego;

4) W przypadku nie korzystania z miejskiej sieci ciep³owni-

czej obowi¹zek stosowania dla pokrycia potrzeb cieplnych

obiektów i innych potrzeb technologicznych, energii elek-

trycznej lub paliw "ekologicznie czystych" (np. gaz ziem-

ny, lekki olej opa³owy) lub alternatywnych �róde³ energii

(energia s³oneczna, geotermalna);

5) W zakresie ochrony przed ha³asem Tereny Us³ug Tury-

stycznych (UT.1 - UT.3) okre�la siê jako teren przezna-

czony na cele mieszkaniowo-us³ugowe; dla pozosta³ych

terenów nie okre�la siê w planie - zgodnie z przepisami

odrêbnymi - dopuszczalnego poziomu ha³asu w �rodo-

wisku;

6) Zasady gospodarowania odpadami:

a) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnie-

niem segregacji odpadów u �róde³ ich powstawania,

z jednoczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebez-

piecznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz obo-

wi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa miej-

scowego w Gminie Miejskiej Kraków,
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b) dopuszcza siê mo¿liwo�æ bie¿¹cego gromadzenia mas
ziemnych lub skalnych zwi¹zanych z realizacj¹ inwesty-
cji okre�lonych w przeznaczeniach podstawowych i do-
puszczalnych dla poszczególnych terenów; miejsce,
sposób oraz zabezpieczenie ich gromadzenia, nale¿y
ustalaæ w decyzjach administracyjnych z uwzglêdnie-
niem przepisów odrêbnych;

7) Zasadê budowy i lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury
elektroenergetyki i telekomunikacji zgodnie z wymaga-
niami okre�lonymi w przepisach odrêbnych z uwzglêd-
nieniem ochrony przed oddzia³ywaniem pól (promienio-
waniem) elektromagnetycznym.

2. W zakresie ochrony warto�ci przyrodniczych, krajobrazo-
wych i ochrony zieleni ustala siê zasady:
1) Zachowania wyznaczonej szczególnie cennej zieleni wy-

sokiej i wykorzystanie jej jako elementu zieleni urz¹-
dzonej;

2) Utrzymania innych istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ
i wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej; do-
puszcza siê usuwanie drzew w uzasadnionych przypad-
kach zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3) Zagospodarowania niezainwestowanych powierzchni
w terenach inwestycji jako tereny zieleni urz¹dzonej, o któ-
rej mowa w § 6 ust. 1 pkt 11.

3. Z uwagi na po³o¿enie w obszarze zagro¿onym niebezpie-
czeñstwem powodzi ze strony Wis³y - wod¹ stuletni¹ Q 1%
w przypadku awarii wa³u powodziowego lub wod¹ tysi¹c-
letni¹ Q 0,1% w przypadku przelania siê wody przez ich ko-
ronê (wg uchwa³y Nr LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przyjêcia Lokalnego Pla-
nu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodzio-
wej dla Krakowa) zaleca siê stosowanie ustaleñ i wskazañ -
w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej i ograniczania
skutków powodzi zgodnie przepisami odrêbnymi, oraz obo-
wi¹zuj¹cymi w tym zakresie regulacjami prawa miejscowe-
go w Gminie Miejskiej Kraków.

4. Obszar opracowania planu znajduje siê w ca³o�ci w granicach
otuliny Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego wg Roz-
porz¹dzenia Nr 81/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 17 pa�-
dziernika 2006 r. w sprawie Bielañsko-Tynieckiego Parku Kra-
jobrazowego (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 654 poz. 3997).

5. W granicach planu nie wystêpuj¹ tereny zagro¿one osuwa-
niem siê mas ziemnych.

§ 11

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

1. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego okre�la siê obiek-

ty ujête w gminnej ewidencji konserwatorskiej, oznaczone
symbolem "Ew.": budynki przy al. 3 Maja 21/23 (dawny ze-
spó³ basenów K.S. Cracovia z szatni¹) - jako elementy chro-
nione prawem, zgodnie z wymogami przepisów odrêbnych.

2. Wszelkie dzia³ania inwestycyjne w obrêbie obiektów ("Ew."),
o których mowa w ust. 1, wymagaj¹ postêpowania zgodnie

z przepisami odrêbnymi z udzia³em organów w³a�ciwych
w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury.

§ 12

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych.

1. Okre�la siê jako przestrzenie publiczne, o których mowa w § 6

ust. 1 pkt 10:

1) drogi publiczne;

2) tereny zieleni urz¹dzonej (wydzielona zieleñ urz¹dzona

ogólnodostêpna);

3) place, dziedziñce, otoczenie przystanków komunikacji zbio-

rowej.

2. Ustala siê zasady kszta³towania i zagospodarowania prze-

strzeni publicznych:

1) pierzeje ulic ograniczaj¹cych przestrzeñ publiczn¹ wyma-

gaj¹ ukszta³towania zabudowy w wyznaczonych nieprze-

kraczalnych liniach zabudowy;

2) wzd³u¿ dróg publicznych, w ramach wyznaczonych linii

rozgraniczaj¹cych, nale¿y wprowadziæ pasma zieleni urz¹-

dzonej wg projektów opracowywanych w sposób kom-

pleksowy;

3) o�wietlenie ulic, placów i terenów rekreacji, sportu i us³ug

publicznych, nale¿y wykonaæ wed³ug ca³o�ciowego pro-

jektu dla terenu inwestycji;

4) nie okre�la siê maksymalnej wysoko�ci urz¹dzeñ o�wie-

tleniowych, przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych do-

tycz¹cych sposobu zg³aszania i oznakowania przeszkód

lotniczych;

5) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamo-

wych w terenach dróg publicznych wyznaczonych liniami

rozgraniczaj¹cymi.

§ 13

Ustalenia w zakresie parametrów, wska�ników i zasad

kszta³towania zabudowy.

1. W odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji, odrêbnie

dla poszczególnych terenów wyznaczonych planem, w Roz-

dziale III okre�la siê:

1) wska�nik powierzchnie czynnej biologicznie, obowi¹zuj¹-

cy jako minimalny;

2) wska�nik powierzchni zabudowy obowi¹zuj¹cy jako mak-

symalny.

2. Wysoko�æ projektowanej zabudowy zosta³a okre�lona od-

rêbnie dla poszczególnych terenów wyznaczanych planem,

w Rozdziale III.

3. W terenach przeznaczonych pod zainwestowanie dopuszcza

siê lokalizacjê budowli i urz¹dzeñ (samodzielnych lub wbu-

dowanych w budynki) o wysoko�ci przekraczaj¹cej ustalon¹

wysoko�æ zabudowy, o ile wynika to ze wzglêdów technolo-

gicznych, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale III, dla

poszczególnych terenów.

4. Z uwagi na charakter przeznaczeñ i zabudowy, w tym tak¿e

ze wzglêdu na wymagania technologiczne, nie wprowadza

siê ograniczeñ poziomych gabarytów budynków.

5. Z uwagi na charakter przeznaczenia i funkcje zabudowy nie

ustala siê kszta³tu dachów.

6. W celu w³a�ciwego zagospodarowania terenów i kszta³to-

wania zabudowy ustala siê oznaczon¹ na Rysunku Planu

nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy - oznaczaj¹c¹ liniê ogra-

niczaj¹c¹ sytuowanie nowych i rozbudowywanych budyn-

ków; linia odnosi siê do ich zewnêtrznych obrysów murów

(na wszystkich kondygnacjach) z uwzglêdnieniem nadwie-

szeñ, wykuszy, podcieni z podporami czy przejazdów, we-

rand, tarasów lub schodów.

§ 14

Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci.

1. Nie okre�la siê obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia

scaleñ i podzia³u nieruchomo�ci; w przypadku ich podjêcia
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z inicjatywy w³a�cicieli i u¿ytkowników wieczystych nieru-

chomo�ci - na warunkach okre�lonych w przepisach odrêb-

nych - nale¿y odpowiednio uwzglêdniæ szczegó³owe warun-

ki zagospodarowania okre�lone w ustaleniach planu dla po-

szczególnych terenów;

2. Ze wzglêdu na specyfikê obszaru planu i charakter przezna-

czeñ, nie ustala siê wielko�ci dzia³ek uzyskiwanych w wyni-

ku podzia³u i ³¹czenia nieruchomo�ci, w tym minimalnej

i maksymalnej wielko�ci dzia³ki. Wielko�ci te oraz pozosta³e

parametry, powinny byæ dostosowane do charakteru prze-

znaczenia terenu zgodnie z przepisami odrêbnymi, z uwzglêd-

nieniem ustaleñ planu dla poszczególnych terenów.

§ 15

Zasady przebudowy, rozbudowy
i budowy uk³adu komunikacyjnego.

1. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej

obszaru objêtego planem:

1) Uk³ad podstawowy dróg publicznych obejmuje:

a) drogê lokaln¹ z tramwajem (KD/L+T) - w ci¹gu

al. 3 Maja (której fragment znajduje siê w grani-

cach planu),

b) drogê lokaln¹ KD/L - ul. Reymonta, (której fragment

znajduje siê w granicach planu);

2) Uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy obejmuje:

a) publiczne drogi dojazdowe (KD/D) - ul. Chodowiec-

kiego, ul. Reymana (których fragmenty znajduj¹ siê

w granicach planu),

b) drogi wewnêtrzne (KDW);

3) Obs³uga komunikacyjna poprzez uk³ad okre�lony w pkt 1

i 2 okre�la docelowy stan, wymagany przy zagospodaro-

waniu, zgodny z planowanym przeznaczeniem terenów

poprzez rozbudowê i przebudowê dróg KD/L+T, KD/L;

4) Przebudowê uk³adu drogowego nale¿y dokonaæ z za-

chowaniem dojazdów do nieruchomo�ci;

5) Drogi powinny mieæ zapewnione wymagane parame-

try techniczne i dostêpno�æ - zgodnie z przepisami od-

rêbnymi;

6) Przebudowa, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyj-

nego wymaga uwzglêdnienia skoordynowanych rozwi¹-

zañ dla po³¹czeñ dróg uk³adu podstawowego i uzupe³-

niaj¹cego;

7) Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego po-

winny uwzglêdniaæ:

a) potrzeby w zakresie budowy wymaganego uk³adu

tras rowerowych,

b) towarzysz¹c¹ zieleñ i urz¹dzenia ograniczaj¹ce lub

eliminuj¹ce wp³yw zanieczyszczeñ komunikacyjnych

na tereny s¹siednie;

8) Przygotowanie inwestycji i remonty, które obejmowa-

³yby lub mia³yby wp³yw na uk³ad komunikacji rowero-

wej, wymaga uwzglêdnienia procedur obowi¹zuj¹cych

w tym zakresie w Gminie Miejskiej Kraków;

9) Wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów

budowlanych powinny byæ okre�lone w projektach

i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami od-

rêbnymi;

10) W obszarze planu mog¹ byæ wytyczane dojazdy z do-

stêpem do dróg publicznych, niewyznaczone w planie

liniami rozgraniczaj¹cymi - w zgodzie z ustaleniami

planu i przepisami odrêbnymi oraz z uwzglêdnieniem

mo¿liwo�ci prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia

technicznego;

11) Dopuszcza siê lokalizacjê niewyznaczonych na Rysunku

Planu urz¹dzonych dróg pieszych, tras rowerowych i dy-

daktycznych, tras biegowych; przebieg tras rowerowych

nale¿y oprzeæ o planowany system rowerowy ogólno-

miejski, z wykorzystaniem terenów drogowych i szla-

ków w terenach zieleni;

12) Realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowa-

nia, u¿ytkowania i utrzymania terenów komunikacji ko-

³owej, transportu publicznego, parkingów i komunika-

cji pieszej wymaga uwzglêdnienia potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych - zgodnie z przepisami odrêbnymi.

W ramach projektów realizacyjnych (a tak¿e w pó�niej-

szej modernizacji i eksploatacji) nale¿y odpowiednio

przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia i rozwi¹zania -

zapewniaj¹ce warunki dla poruszania siê osób niepe³-

nosprawnych (w tym z dysfunkcj¹ wzroku) - w tere-

nach komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w tere-

nach urz¹dzeñ komunikacyjnych, ogólnodostêpnych

parkingach, przystankach zbiorowego transportu pu-

blicznego oraz w innych terenach stanowi¹cych prze-

strzenie publiczne.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej ob-

szaru:

1) Okre�la siê wymagane minimalne ilo�ci miejsc postojo-

wych w obszarze planu odpowiednio:

a) dla obiektów us³ug - w ilo�ci 10 miejsc na 100 zatrud-

nionych i 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,

b) dla obiektu sportowego - stadion g³ówny - w ilo�ci

1200 miejsc postojowych dla samochodów osobowych

(w formie parkingów i gara¿y nadziemnych lub pod-

ziemnych), a ponadto dla autokarów i wozów transmi-

syjnych - 40 miejsc,

c) dla pozosta³ych obiektów sportowych - w ilo�ci

10 miejsc na 100 u¿ytkowników w u¿ytkowaniu jedno-

czesnym i 10 miejsc na 100 zatrudnionych,

d) dla obiektów hotelowych - w ilo�ci 10 miejsc na 100

zatrudnionych i 0,3 miejsca dla samochodów osobo-

wych na pokój, a ponadto dla autokarów - 1 miejsce na

100 pokoi,

2) Miejsca postojowe, wg wska�ników przewidzianych w pkt

1, mo¿na bilansowaæ ³¹cznie na wszystkich terenach ob-

jêtych planem, z wy³¹czeniem terenów KD/L+T, KD/L, KD/
D, KU i US.1;

3) Dopuszcza siê bilansowanie miejsc postojowych okre�lo-

nych w pkt 1 dla stadionu g³ównego, ³¹cznie na terenach

KU i US.1;

4) Dodatkowe, poza bilansem miejsca parkowania (ponad

wymagania okre�lone w pkt 1), dla samochodów osobo-

wych i autokarów mog¹ byæ wykorzystane w obrêbie te-

renów dróg zewnêtrznych lub na innych wydzielonych te-

renach poza obszarem planu, dla których mo¿liwe jest

przeznaczenie na parkingi;

5) Dopuszcza siê budowê gara¿y i parkingów podziemnych

oraz nadziemnych wielopoziomowych; nie ogranicza siê

wielko�ci parkingów podziemnych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komuni-
kacj¹ zbiorow¹:
1) Podstawowym �rodkiem obs³ugi obszaru jest linia tram-

wajowa w al. 3 Maja, oraz linia autobusowa komunikacji

miejskiej w ci¹gu ul. Reymonta i znajduj¹ce siê poza ob-

szarem planu - w ci¹gu al. Mickiewicza i al. Krasiñskiego,

a tak¿e w al. Marsza³ka Focha, ul. Piastowskiej i w ci¹gu

ulic: Czarnowiejskiej, Nawojki i Armii Krajowej.

2) Do obs³ugi autobusowej miejskiej powinny byæ dostoso-

wane ulice klasy lokalnej.
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Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej.

§ 16

1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania obsza-

ru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê za-

sady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infrastruk-

tury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych

rodzajów przeznaczenia.

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze opra-

cowania, ustala siê:

1) Utrzymanie istniej¹cych ci¹gów, urz¹dzeñ i obiektów

uzbrojenia, zapewniaj¹c mo¿liwo�æ ich rozbudowy i prze-

budowy;

2) Prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowa-

nie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych

istniej¹cych i projektowanych dróg, doj�æ pieszych i pie-

szo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych

i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy infrastruktury

technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozo-

sta³ych ustaleñ planu;

3) W granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza

siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Rozwi¹-

zañ Infrastruktury Technicznej podziemnych urz¹dzeñ i sieci

infrastruktury technicznej w celu obs³ugi obszaru planu

oraz dla realizacji niezbêdnych inwestycji pod warunkiem,

¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczno�ci z pozosta-

³ymi ustaleniami planu;

4) U�ci�lenie lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruk-

tury technicznej oraz �rednice projektowanych sieci na-

stêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji admini-

stracyjnych dla poszczególnych inwestycji;

5) W przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z plano-

wanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudo-

wê, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6) Wzd³u¿ istniej¹cych, utrzymywanych, budowanych, roz-

budowywanych i przebudowywanych sieci (przebiegów)

infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ograniczenia w za-

kresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpo�red-

nio przyleg³ych, okre�lone w normach technicznych i in-

nych przepisach odrêbnych.

§ 17

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-

montu systemu zaopatrzenia w wodê:

1) Obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu podstawowej

strefy zaopatrzenia w wodê o rzêdnej linii ci�nieñ 255,00 m

n.p.m;

2) Utrzymuje siê dotychczasowy przebieg rozbiorczej sieci wo-

doci¹gowej:

a) ul. Reymana - φ100 mm,

b) ul. Reymonta - φ300 mm i φ100 mm,

c) ul. Chodowieckiego - φ100 mm,

d) al. 3 Maja - φ150 mm (w bezpo�rednim s¹siedztwie),

e) rejon basenu M.K.S. Cracovia - φ150 mm,

f) po³udniowa czê�æ obszaru - φ100 mm (od al. 3 Maja w kie-

runku pó³nocnym, w drodze znajduj¹cej siê pomiêdzy

terenami M.K.S. Cracovia i T.S. Wis³a);

3) Doprowadzenie wody do nowych odbiorców mo¿na przewi-

dzieæ w nawi¹zaniu do istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹go-

wej z uwzglêdnieniem:

a) przebudowy wodoci¹gu φ100 mm na φ150 mm w ul. Rey-

mana, na odcinku od w³¹czenia w al. 3 Maja do wysoko-

�ci przy³¹cza wodoci¹gowego do stadionu pi³karskiego

Wis³a Kraków,

b) spiêcia wodoci¹gu φ100 mm w ul. Reymonta z wodo-

ci¹giem φ300 mm w ul. Reymonta, rejon "trybuny pó³-

nocnej",

c) w³¹czenie (spiêcie) wodoci¹gu φ150 mm w al. 3 Maja do

magistrali wodoci¹gowej φ600 mm w ul. Piastowskiej;

4) Zapewnia siê mo¿liwo�æ rozbudowy i przebudowy funkcjo-

nuj¹cego obecnie sytemu zaopatrzenia w wodê dla pokry-

cia potrzeb bytowych, u¿ytkowych i przeciwpo¿arowych

w wielko�ciach okre�lonych przepisami odrêbnymi.

5) Ze wzglêdów eksploatacyjnych i realizacyjnych dla wodo-

ci¹gów do φ300 mm nale¿y uwzglêdniæ szeroko�æ pasa

ochronnego wolnego od zabudowy, wynosz¹cego po 3,0 m,

licz¹c od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu po ka¿dej z jego

stron a o szeroko�ci 1,0 m od elementów ma³ej architektury

i zadrzewienia.

§ 18

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-

montu systemu odprowadzania �cieków oraz wód opado-
wych:
1) W obszarze w planu obowi¹zuje system kanalizacji ogólno-

sp³awnej, sprowadzaj¹cy �cieki do centralnej oczyszczalni

�cieków P³aszów;

2) Utrzymuje siê istniej¹ce przewody kanalizacyjne:

a) kolektor ogólnosp³awny o przekroju 1400/2100 mm -

ul. Reymana,

b) kolektor ogólnosp³awny o przekroju 2400/3000 mm -

al. 3 Maja,

c) kanalizacja ogólnosp³awna o przekroju 600/900 mm -

φ600 mm - ul. Reymonta,

d) kanalizacja ogólnosp³awna φ500 mm - φ400 mm - φ300

mm - ul. Chodowieckiego;

3) Odprowadzenie �cieków sanitarnych jak równie¿ wód

opadowych z planowanych obiektów nast¹pi w oparciu

o dotychczasowe kana³y poprzez wykonanie przy³¹czy ka-

nalizacyjnych lub rozbudowê miejskiej sieci w zakresie

umo¿liwiaj¹cym wykonanie bezpo�rednich przy³¹czy ka-

nalizacyjnych;

4) Wzd³u¿ istniej¹cej i projektowanej sieci kanalizacyjnej

w obszarze planu, ze wzglêdów eksploatacyjnych i reali-

zacyjnych nale¿y uwzglêdniæ szeroko�æ pasa ochronnego

wolnego od zabudowy, wynosz¹cego minimum 5,0 m od

zewnêtrznych krawêdzi kana³ów oraz pozostawiæ ochron-

ny pas terenu niezagospodarowanego bez elementów

ma³ej architektury i zadrzewienia o szeroko�ci minimum

1,0 m licz¹c od zewnêtrznych krawêdzi przewodów po

ka¿dej z jego stron.

§ 19

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-

montu systemu gazowniczego:
1) Obszar planu zasilany jest w gaz z sieci gazowej �redniego

i niskiego ci�nienia wspó³pracuj¹cej z uk³adem zasilania,

ze stacji redukcyjnej II stopnia Piastowska o wydajno�ci

1500 m3/h;

2) Utrzymuje siê istniej¹cy uk³ad sieci, który tworz¹ gazoci¹gi

zlokalizowane:

a) gazoci¹gi �redniego ci�nienia:

- φ250 mm (stalowy) - ul. Reymonta,

- φ75 mm (PE) - ul. Chodowieckiego (pó³nocno-zachodnia

cze�æ obszaru, od ul. Goetla),
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b) gazoci¹gi niskiego ci�nienia:

- φ200 mm (stalowy) - ul. Reymonta,

- φ32 mm (stalowy) - pó³nocna czê�æ obszaru,

- φ50 mm (PE) - zachodnia czê�æ obszaru, na przed³u¿eniu

ul. Olimpijskiej,

-  φ100 mm (stalowy) - ul. Chodowieckiego (do wysoko�ci

ul. Goetla);

3) Dopuszcza siê rozbudowê i remont wymienionej w pkt 2

sieci gazowej, w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych

dróg, doj�æ pieszych i pieszo-jezdnych;

4) Dla inwestycji, których zapotrzebowanie na gaz bêdzie wy-

¿sze ni¿ 60 Nm3/h nale¿y zarezerwowaæ miejsce pod stacje

redukcyjno-pomiarow¹. Miejsce pod stacje redukcyjno-po-

miarow¹ musi znajdowaæ siê na terenie przeznaczonym

pod inwestycje i dostosowane do zagospodarowania tere-

nu, z zachowaniem przepisów odrêbnych;

5) Dla istniej¹cych i planowanych gazoci¹gów �redniego

i niskiego ci�nienia przy ustaleniu lokalizacji obiektów

i dróg strefa kontrolna musi byæ zgodna z przepisami od-

rêbnymi.

§ 20

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-

montu systemów ciep³owniczych:

1) Utrzymuje siê dotychczasowy sposób ogrzewania obiektów

i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu o:

a) ruroci¹g cieplny 2x φ150 mm wzd³u¿ ul. Reymonta, u³o¿ony

w kanale betonowym - zasila w ciep³o obiekt TS "Wis³a",

b) ruroci¹g cieplny 2x φ150 mm wzd³u¿ ul. Chodowieckiego,

w technologii rur preizolowanych - umo¿liwia dostawê

czynnika grzewczego dla planowanej rozbudowy obiektu

klubu sportowego TS "Wis³a";

2) Doprowadzenie do nowych odbiorców czynnika grzewcze-

go na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cie-

p³ej wody u¿ytkowej nast¹pi z miejskiej sieci ciep³owniczej.

Szczegó³owy przebieg tras bêdzie uwzglêdniony w decyzji

pozwolenia na budowê;

3) Dopuszcza siê przebudowê i rozbudowê sieci ciep³owniczej

wymienionej w pkt 1;

4) Planuje siê rejon ul. Chodowieckiego pod³¹czyæ do miejskiej

sieci ciep³owniczej w oparciu o nowo zrealizowan¹ sieæ

ciepln¹ 2x φ150 mm dla planowanego do realizacji Centrum

Sportowo-Rehabilitacyjnego M.K.S. Cracovia. Do czasu re-

alizacji docelowego zasilania do celów grzewczych i innych

(w tym klimatyzacyjnych), dopuszcza siê indywidualne �ró-

d³a ciep³a, po warunkiem wykorzystania paliw czystych eko-

logicznie (paliwo gazowe, lekki olej opa³owy) oraz energiê

elektryczn¹;

5) Ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego, zaka-

zuje siê stosowania paliw o wysokich wska�nikach emisji

gazów lub py³ów do powietrza (w tym paliw sta³ych);

6) Dla sieci kana³owej φ150 mm - φ100 mm wykonanej w tech-

nologii kana³owej, w miejscu przebiegu ciep³oci¹gu nale¿y

pozostawiæ pas terenu niezagospodarowanego wolnego od

zabudowy, minimum 2,0 m, licz¹c od zewnêtrznego obrysu,

po obu stronach przewodu, tak, aby by³ dostêpny w sposób

ci¹g³y dla s³u¿b eksploatacyjnych.

§ 21

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-

montu systemu elektroenergetycznego:

1) �ród³em zasilania w energiê elektryczn¹ w obszarze objê-

tym planem jest GPZ Balicka oraz RS Reymonta (wszystkie

punkty zasilania znajduj¹ siê poza planem), poprzez stacje

transformatorowe 15/0,4 kV;

2) Utrzymany zostanie dotychczasowy przebieg linii elektro-

energetycznych �redniego i niskiego napiêcia, z mo¿liwo-

�ci¹ przebudowy, rozbudowy i remontu;

3) Utrzymuje siê lokalizacjê istniej¹cych stacji transformatoro-

wych;

4) Pod³¹czenie nowych odbiorców bêdzie wymaga³o rozbudo-

wy sieci rozdzielczej �redniego i niskiego napiêcia oraz bu-

dowy nowych stacji transformatorowych SN/nn; Dla zapew-

nienia realizacji potrzeb w zakresie elektroenergetyki do-

puszcza siê lokalizacjê nowych stacji transformatorowych

SN/nn wraz z w³¹czeniem ich do sieci �redniego napiêcia.

Przebieg tras linii niskiego i �redniego napiêcia oraz lokali-

zacja planowanych stacji transformatorowych SN/nn nastê-

powaæ bêdzie w fazie projektowania inwestycyjnego;

5) Planowan¹ budowê i rozbudowê sieci elektroenergetycznej

�redniego i niskiego napiêcia nale¿y wykonaæ wy³¹cznie jako

kablow¹ doziemn¹ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych

i projektowanych dróg; Z uzasadnionych przyczyn technicz-

nych i ekonomicznych dopuszcza siê inny przebieg, tak, aby

nie naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;

6) Nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV nale¿y budowaæ

w wykonaniu wnêtrzowym, jako stacje umieszczane we-

wn¹trz obiektów kubaturowych. Dopuszcza siê ma³ogabary-

towe stacje wolno stoj¹ce harmonizuj¹ce z otaczaj¹c¹ zabu-

dow¹, które nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;

7) Dla istniej¹cych i planowanych sieci elektroenergetycznych

�redniego i niskiego napiêcia przy ustaleniu lokalizacji obiek-

tów nale¿y zachowaæ strefê techniczn¹ zgodn¹ z przepisami

odrêbnymi.

§ 22

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-

montu systemów telekomunikacyjnych:
1) Zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi

w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹ oraz

rozwijaj¹c¹ siê infrastrukturê w innych technologiach;

2) W terenie objêtym planem dopuszcza siê remont istniej¹-

cej sieci teletechnicznej, a w przypadku budowy, rozbudo-

wy i przebudowy wy³¹cznie jako sieæ kablow¹ doziemn¹

w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych

dróg.

ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania.

§ 23

1. Ustalenia okre�lone w Rozdziale III dotycz¹ poszczególnych

terenów wyznaczonych w planie.

2. Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu i zasadach zago-

spodarowania okre�lone na Rysunku Planu liniami rozgra-

niczaj¹cymi i symbolem identyfikacyjnym, przeznacza siê

na cele mieszcz¹ce siê w przeznaczeniu podstawowym,

a przy spe³nieniu warunków okre�lonych planem i przepi-

sami odrêbnymi, na cele przeznaczenia dopuszczalnego.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach prze-

znaczenia podstawowego i dopuszczalnego, jest spe³nienie

warunków zapisanych w Rozdziale I-II.

4. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach

okre�laj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy; w przypadku nie

wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku Planu, jej usytu-
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owanie podlega przepisom odrêbnym, z uwzglêdnieniem

zapisu § 7 ust. 1 pkt 2.

5. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenów, a nieprze-

kraczaln¹ lini¹ zabudowy powinny zostaæ zagospodarowa-

ne jako zieleñ urz¹dzona, z dopuszczeniem wjazdów na tere-

ny nieruchomo�ci oraz urz¹dzeñ budowlanych, o których

mowa w przepisach odrêbnych.

6. Tereny US.1, US.2, US.3, US.4, US.5, UT.1, UT.2, UT.3, ZS
mog¹ byæ wykorzystywane dla organizacji imprez maso-

wych z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych.

§ 24

1. Wyznacza siê Teren Zabudowy Us³ugowej oznaczone sym-

bolem U.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenów s¹ obiekty us³ug

z zakresu handlu detalicznego i gastronomii.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-

wo�æ lokalizacji:

1) obiektów ma³ej architektury;

2) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów

pieszych, doj�æ oraz podjazdów do budynków;

3) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

4) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi

terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki

postojowe i parkingi.

4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego

zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:

1) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 nie mo¿e

przekroczyæ 40 % powierzchni terenu;

2) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 5 %;

3) wska�nik powierzchni zabudowy - max. 55 %;

4) wysoko�æ zabudowy - max. 6 m; dopuszcza siê przekro-

czenie tej wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % ustalone-

go gabarytu wysoko�ci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy tech-

nologiczne uzasadniaj¹ konieczno�æ tego przekroczenia;

5) warunek zapewnienia odpowiedniej ilo�ci miejsc posto-

jowych dla obiektów budowlanych zgodnie z wska�nika-

mi okre�lonymi w § 15 ust. 2.

§ 25

1. Wyznacza siê Tereny Us³ug Turystycznych oznaczone sym-

bolem UT.1, UT.2 i UT.3.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów s¹ obiekty us³ug

z zakresu turystyki (baza hotelowa) z niezbêdnym zapleczem

gastronomiczno-handlowym i konferencyjnym.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-

wo�æ lokalizacji:

1) us³ug z zakresu sportu, rozrywki, ochrony zdrowia i me-

dycyny;

2) us³ug wystawienniczych;

3) obiektów ma³ej architektury;

4) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów

pieszych, doj�æ oraz podjazdów do budynków;

5) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

6) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi

terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki

postojowe i parkingi.

4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego

zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:

1) dla terenu UT.1:

a) us³ugi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 nale¿y lokalizo-

waæ jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podsta-

wowego w formie lokali o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-

wej nie przekraczaj¹cej 45 % powierzchni u¿ytkowej

obiektu,

b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6

nie mo¿e przekroczyæ 40 % powierzchni terenu,

c) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 25 %,

d) wska�nik powierzchni zabudowy - max. 35 %,

e) wysoko�æ zabudowy - max. 21 m; dopuszcza siê prze-

kroczenie tej wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % usta-

lonego gabarytu wysoko�ci, pod warunkiem, ¿e wzglê-

dy technologiczne uzasadniaj¹ konieczno�æ tego prze-

kroczenia,

f) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji dojazdów oraz ele-

mentów dróg publicznych i wewnêtrznych, obs³uguj¹-

cych teren, zwi¹zanych z po³¹czeniami z al. 3 Maja -

zgodnie z zapisem § 15 ust. 1 pkt 6;

2) dla terenu UT.2:

a) us³ugi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 nale¿y lokalizo-

waæ jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podsta-

wowego w formie lokali o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-

wej nie przekraczaj¹cej 45 % powierzchni u¿ytkowej

obiektu,

b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6

nie mo¿e przekroczyæ 15 % powierzchni terenu,

c) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 10 %,

d) wska�nik powierzchni zabudowy - max. 75 %,

e) wysoko�æ zabudowy - max. 25 m; z dopuszczeniem dla

zabudowy wzd³u¿ ul. Reymonta - max. 35 m,

f) dopuszcza siê przekroczenie tej wysoko�ci, lecz nie wiê-

cej ni¿ o 10 % ustalonego gabarytu wysoko�ci, pod wa-

runkiem, ¿e wzglêdy technologiczne uzasadniaj¹ ko-

nieczno�æ tego przekroczenia;

3) dla terenu UT.3:

a) us³ugi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 nale¿y lokalizo-

waæ jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podsta-

wowego w formie lokali o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-

wej nie przekraczaj¹cej 45 % powierzchni u¿ytkowej

obiektu,

b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6

nie mo¿e przekroczyæ 20 % powierzchni terenu,

c) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %,

d) wska�nik powierzchni zabudowy - max. 60 %,

e) wysoko�æ zabudowy - max. 25 m; dopuszcza siê prze-

kroczenie tej wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % usta-

lonego gabarytu wysoko�ci, pod warunkiem, ¿e wzglê-

dy technologiczne uzasadniaj¹ konieczno�æ tego prze-

kroczenia;

4) warunek zapewnienia odpowiedniej ilo�ci miejsc posto-

jowych dla obiektów budowlanych zgodnie z wska�nika-

mi okre�lonymi w § 15 ust. 2.

§ 26

1. Wyznacza siê Teren Sportu i Rekreacji oznaczony symbo-

lem US.1.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest stadion z trybu-

nami zadaszonymi.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-

wo�æ lokalizacji:

1) zaplecza administracyjnego oraz urz¹dzeñ zwi¹zanych

z obs³ug¹ stadionu i widowni, w tym równie¿ us³ug z za-

kresu handlu, gastronomii, rozrywki, rekreacji, ochrony
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zdrowia i medycyny oraz funkcji wystawienniczych, kon-

ferencyjnych i biurowych - wy³¹cznie w obiekcie pod try-

bunami, o których mowa w ust. 2;

2) obiektów zwi¹zanych z medialn¹ obs³ug¹ imprez;

3) obiektów ma³ej architektury;

4) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów

pieszych, doj�æ oraz podjazdów do budynków;

5) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

6) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych wy³¹cznie dla obs³ugi

terenów i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki

postojowe i parkingi.

4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego

zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:

1) nie ogranicza siê powierzchni przeznaczenia dopuszczal-

nego, okre�lonego w ust. 3 pkt 1; jego wielko�æ powinna

odpowiadaæ zapewnieniu w³a�ciwego funkcjonowania

obiektów przewidzianych przeznaczeniem podstawowym;

2) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznacze-

niem dopuszczalnym, okre�lonym w ust. 3 pkt 2, nie mo¿e

przekroczyæ 10 % powierzchni terenu;

3) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6 nie

mo¿e przekroczyæ 40 % powierzchni terenu;

4) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 15 %;

5) wska�nik powierzchni zabudowy - max. 60%;

6) wysoko�æ zabudowy - max. 36 m; dopuszcza siê przekro-

czenie tej wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % ustalone-

go gabarytu wysoko�ci, pod warunkiem, ¿e wzglêdy tech-

nologiczne uzasadniaj¹ konieczno�æ tego przekroczenia.

5. warunek zapewnienia odpowiedniej ilo�ci miejsc postojo-

wych dla obiektów budowlanych zgodnie z wska�nikami okre-

�lonymi w § 15 ust. 2.

§ 27

1. Wyznacza siê Tereny Sportu i Rekreacji oznaczone symbo-

lem US.2, US.3, US.4 i US.5.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu s¹ obiekty sporto-

we i rekreacyjne z niezbêdnym zapleczem administracyjno-

socjalnym.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-

wo�æ lokalizacji:

1) us³ug z zakresu handlu, gastronomii, ochrony zdrowia

i medycyny;

2) obiektów us³ug z zakresu turystyki (w tym hotele) z nie-

zbêdnym zapleczem gastronomiczno-handlowym i kon-

ferencyjnym - wy³¹cznie w terenie US.5;

3) obiektów ma³ej architektury;

4) nie wyznaczonych na Rysunku Planu urz¹dzonych ci¹gów

pieszych, doj�æ oraz podjazdów do budynków;

5) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

6) obiektów i urz¹dzeñ - s³u¿¹cych obs³udze terenów

i obiektów budowlanych - w tym dojazdy, zatoki posto-

jowe i parkingi.

4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie zasad jego

zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:

1) dla terenu US.2:

a) us³ugi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 nale¿y lokalizo-

waæ jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podsta-

wowego w formie lokali o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-

wej nie przekraczaj¹cej 45 % powierzchni u¿ytkowej

obiektu,

b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6

nie mo¿e przekroczyæ 15 % powierzchni terenu,

c) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 15 %,

d) wska�nik powierzchni zabudowy - max. 70 %,

e) wysoko�æ zabudowy - max. 25 m; dopuszcza siê prze-

kroczenie tej wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % usta-

lonego gabarytu wysoko�ci, pod warunkiem, ¿e wzglê-

dy technologiczne uzasadniaj¹ konieczno�æ tego prze-

kroczenia;

2) dla terenu US.3:

a) us³ugi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 nale¿y lokalizo-

waæ jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podsta-

wowego w formie lokali o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-

wej nie przekraczaj¹cej 45 % powierzchni u¿ytkowej

obiektu,

b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6

nie mo¿e przekroczyæ 40 % powierzchni terenu,

c) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 20 %,

d) wska�nik powierzchni zabudowy - max. 60 %,

e) wysoko�æ zabudowy - max. 15 m; dopuszcza siê prze-

kroczenie tej wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % usta-

lonego gabarytu wysoko�ci, pod warunkiem, ¿e wzglê-

dy technologiczne uzasadniaj¹ konieczno�æ tego prze-

kroczenia;

3) dla terenu US.4:

a) us³ugi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 nale¿y lokalizo-

waæ jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podsta-

wowego w formie lokali o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-

wej nie przekraczaj¹cej 20 % powierzchni u¿ytkowej

obiektu,

b) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6

nie mo¿e przekroczyæ 50 % powierzchni terenu,

c) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 35 %,

d) wska�nik powierzchni zabudowy - max. 50 %,

e) wysoko�æ zabudowy - max. 12 m; dopuszcza siê prze-

kroczenie tej wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % usta-

lonego gabarytu wysoko�ci, pod warunkiem, ¿e wzglê-

dy technologiczne uzasadniaj¹ konieczno�æ tego prze-

kroczenia;

4) dla terenu US.5:

a) us³ugi, o których mowa w ust. 3 pkt 1 nale¿y lokalizo-

waæ jako wbudowane w obiekty przeznaczenia pod-

stawowego w formie lokali o ³¹cznej powierzchni u¿yt-

kowej nie przekraczaj¹cej 40 % powierzchni u¿ytko-

wej obiektu; dopuszcza siê odrêbny obiekt us³ugowy z

zakresu gastronomii pod warunkiem, ¿e powierzchnia

zabudowy tego obiektu nie przekroczy 5 % powierzch-

ni terenu,

b) ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przezna-

czeniem dopuszczalnym, okre�lonym w ust. 3 pkt 2, nie

mo¿e przekroczyæ 15 % powierzchni terenu,

c) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6

nie mo¿e przekroczyæ 30 % powierzchni terenu,

d) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 40 %,

e) wska�nik powierzchni zabudowy - max. 30 %,

f) wysoko�æ zabudowy - max. 15 m; dopuszcza siê prze-

kroczenie tej wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ o 10 % usta-

lonego gabarytu wysoko�ci, pod warunkiem, ¿e wzglê-

dy technologiczne uzasadniaj¹ konieczno�æ tego prze-

kroczenia;

5) warunek zapewnienia odpowiedniej ilo�ci miejsc posto-

jowych dla obiektów budowlanych zgodnie z wska�nika-

mi okre�lonymi w § 15 ust. 2.
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§ 28

1. Wyznacza siê Tereny Zieleni i Sportu oznaczone symbo-

lem ZS.
2. Podstawowym przeznaczeniem terenu s¹ sportowe obiekty

terenowe i urz¹dzenia wraz z zieleni¹ urz¹dzon¹.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-

wo�æ lokalizacji:

1) obiektów ma³ej architektury, zwi¹zanych z przeznacze-

niem terenu;

2) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów

jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:

1) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 70 %;

2) zakaz zabudowy kubaturowej.

§ 29

1. Wyznacza siê Teren Urz¹dzeñ Komunikacji oznaczony sym-

bolem KU.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu s¹ parkingi dla sa-

mochodów (w tym podziemne), wraz z wyposa¿eniem

w urz¹dzenia i budowle do obs³ugi ruchu i urz¹dzenia tech-

niczne dróg.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-

wo�æ lokalizacji:

1) boisko sportowe (treningowe);

2) obiektów ma³ej architektury;

3) nie wyznaczonych na Rysunku Planu ci¹gów pieszych,

doj�æ oraz podjazdów do budynków;

4) obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów

jego zagospodarowania i warunków zabudowy, ustala siê:

1) mo¿liwo�æ lokalizacji obiektu parkingu jedno lub wielopo-

ziomowego z dopuszczeniem wysoko�ci zabudowy - max.
7,5 m;

2) mo¿liwo�æ lokalizacji boiska, o którym mowa w ust. 3

pkt 1, na obiekcie parkingu;

3) maksymalny udzia³ powierzchni zainwestowanej obiek-

tami i urz¹dzeniami, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 nie

mo¿e przekroczyæ 10 % powierzchni terenu.

4) wska�nik powierzchni czynnej biologicznie - min. 10 %;

5) wska�nik powierzchni zabudowy dla obiektu parkingu,

o którym mowa w pkt 1 - max. 80 %;

§ 30

1. Wyznacza siê Tereny Komunikacji oznaczone symbolem

KD, z podstawowym przeznaczeniem terenu na drogi, z po-

dzia³em na:

1) Tereny dróg publicznych:

a) klasy lokalnej z tramwajem, oznaczonej symbolem KD/L+T
b) klasy lokalnej, oznaczonej symbolem KD/L,

c) klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KD/D,

2) Tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolem KDW.

2. Dla poszczególnych terenów wymienionych w ust. 1, ustala

siê szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych, wyznaczonych

na Rysunku Planu.

3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie li-

nii rozgraniczaj¹cych dróg mog¹ byæ:

1) elementy dróg wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹, obiekty

i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ruchu: jezdnie, chodniki,

�cie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, powierzchnie

parkingowe, przej�cia piesze w poziomie jezdni, przej�cia

podziemne, k³adki i przejazdy rowerowe, zatoki przystan-

kowe, perony i zadaszenia przystankowe, a ponadto: w te-

renach KD/L+T - tory tramwajowe i urz¹dzenia z nimi zwi¹-

zane, w tym urz¹dzenia tramwajowej pêtli nawrotowej,

a w terenach KD/L - tunele drogowe;

2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i o�wietlenie,

bariery i wygrodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia stero-

wania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu

uci¹¿liwo�ci komunikacyjnej.

4. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala siê mo¿li-

wo�æ lokalizacji:

1) sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie

zwi¹zanej funkcjonalnie z drogami;

2) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach

zagospodarowania przystanków;

3) zadaszeñ.

5. Warunkiem lokalizacji elementów z zakresu przeznaczenia

dopuszczalnego jest dostosowanie ich do charakteru, skali

i wymogów przeznaczenia podstawowego, w tym do wa-

runków bezpieczeñstwa ruchu, z uwzglêdnieniem przepisów

odrêbnych.

6. W wyznaczonych Terenach Dróg Publicznych ustala siê zakaz

lokalizacji ogrodzeñ, z wyj¹tkiem ogrodzeñ obiektów drogo-

wych i infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe.

§ 31

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 %.

§ 32

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-

kowa.

§ 33

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³osze-

nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena
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Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr LX/776/08

Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 grudnia 2008 r.

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "TS WIS£A"

RYSUNEK PLANU

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Skala 1:1000*
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Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LX/776/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "TS WIS£A"

RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Skala 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿró-
d³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych pra-
wem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LX/776/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "TS WIS£A"

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "TS Wis³a" zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹-
du w okresie od 18 sierpnia do 16 wrzeœnia 2008 r. W wyzna-
czonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu pla-
nu, tj. do dnia 30 wrzeœnia 2008 r., wp³ynê³o 6 uwag.

Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:
- "planie" - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego obszaru "TS Wis³a",
- "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 z póŸn. zm.),

- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kra-
kowa'

- "Terenach…" - nale¿y przez to rozumieæ tereny i ich oznacze-
nia, które wystêpuj¹ w edycji projektu planu wyk³adanego
do publicznego wgl¹du.

Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 2004/2008
zdnia 13 paŸdziernika 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce pro-
jektu planu. Sposób rozpatrzenia uwag nie wymaga³ wprowa-
dzenia zmian do projektu planu.

CZÊŒÆ I

W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Mia-
sta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ na-
stêpuj¹cy sposób ich rozpatrzenia:

1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki nr 50/2 obrêb 12 Krowodrza, która w projek-
cie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem KD/L - Teren Komunikacji -droga pu-

bliczna klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem KD/D - Teren Komunikacji -droga

publiczna klasy dojazdowej.

[...]*
wnios³a uwagê, by nieruchomoœæ zosta³a przekszta³cona
w tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o warun-
kach zabudowy okreœlonych w § 25 ust. 4 pkt 2 lub § 25 ust. 4
pkt 3 projektu planu.

Teren nieruchomoœci w Studium stanowi teren przezna-
czony do zabudowy i zainwestowania. Studium nie zalicza te-
renu do ¿adnego z wyodrêbnionych na K-1 kategorii terenów
o okreœlonej funkcji (przeznaczeniu). Teren ze wzglêdu na swo-
je po³o¿enie, maj¹c na uwadze przywo³any rysunek Studium
oraz jego zapisy o orientacyjnym przebiegu granic terenów
o wyodrêbnionym przeznaczeniu, mo¿e byæ zaliczony do tere-
nów UP (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych)
lub terenów MU (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkalno-
us³ugowej).

Brak dok³adnego sprecyzowania funkcji terenu oraz przy-
wo³ane ustalenia Studium pozwalaj¹ na kszta³towanie jej

przeznaczenia w projekcie planu w sposób nawi¹zuj¹cy do
funkcji okreœlonej dla terenów z ni¹ s¹siaduj¹cych. Dzia³anie
takie nie naruszy przy tym zasad wynikaj¹cych z ustaleñ Stu-
dium, jak i przepisów art. 1 i art. 9 ust. 4 Ustawy.

Zawarty w uwadze wniosek o przeznaczenie nieruchomo-
œci pod zabudowê mieszkaniow¹ lub mieszkaniowo-us³ugow¹,
zwi¹zany jest:
- z chêci¹ racjonalnego zagospodarowania nieruchomoœci,

zgodnego z jej po³o¿eniem, s¹siedztwem zabudowy miesz-
kaniowo-us³ugowej oraz jej walorami ekonomicznymi,

- z zaawansowanym procesem ustalenia warunków zabudo-
wy dla zamierzenia obejmuj¹cego zabudowê mieszkaniowo-
us³ugow¹.

Proponowane zagospodarowania nie naruszy ³adu prze-
strzennego ul. Reymonta. Nie bêdzie stanowiæ ingerencji w ist-
niej¹cy uk³ad komunikacyjny tej ulicy i nie przeszkodzi w reali-
zacji zamierzeñ us³ugowych zwi¹zanych z rozbudow¹ komplek-
su sportowego TS Wis³a. Stanowiæ bêdzie nawi¹zanie do ist-
niej¹cej po po³udniowej stronie intensywnej zabudowy miesz-
kaniowo-us³ugowej. Dlatego te¿ wnosi o ustalenie warunków
zabudowy zbli¿onych do wskazanych dla terenów us³ug tury-
stycznych UT.2 lub UT.3.

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

Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹

lub mieszkaniowo-us³ugow¹ nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
Dzia³ka nr 50/2 w projekcie planu po³o¿ona jest w Terenie

Komunikacji KD z podstawowym przeznaczenie terenu na drogi
publiczne klasy lokalnej KD/L i klasy dojazdowej KD/D.

Teren KD/L (ul. Reymonta) powinien zdecydowanie byæ
kszta³towany jako przestrzeñ publiczna, z priorytetem obs³ugi
komunikacyjnej. Wprowadzenie w tym terenie zabudowy za-
k³óci³oby powa¿nie jego funkcjonowanie.

Przedmiotowa dzia³ka ze wzglêdu na istniej¹c¹ zieleñ,
zgodnie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y, objêta jest zasad¹
utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ i wykorzy-
stanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej. Utrzymanie tej
zieleni jako towarzysz¹cej zagospodarowaniu terenu ul. Rey-
monta jest mo¿liwe i wskazane przytoczonymi zapisami pla-
nu. Wprowadzenie w tym miejscu zabudowy wykluczy³oby
tê mo¿liwoœæ.

Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby wprowadzenie za-
budowy o znacz¹cych gabarytach poza ukszta³towan¹ po³u-
dniow¹ pierzej¹ ul. Reymonta. Przeznaczenie, i w konsekwen-
cji umo¿liwienie realizacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkal-
no-us³ugowej, by³oby w sprzecznoœci z zasadami ³adu prze-
strzennego i formowania (kszta³towania) przestrzeni publicz-
nych.

Zgodnie z ustaleniami sporz¹dzanego planu, dzia³ka wcho-
dz¹ca w sk³ad terenów KD/L i KD/D bêdzie przeznaczona do
wykupu.

2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki nr 50/2 obrêb 12 Krowodrza, która w projekcie
planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem KD/L - Teren Komunikacji - droga

publiczna klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem KD/D - Teren Komunikacji - droga

publiczna klasy dojazdowej.
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[...]*
wnios³a uwagê, by nieruchomoœæ zosta³a przekszta³cona w
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o oznaczeniu
MW i warunkach zabudowy okreœlonych w § 25 ust. 4 pkt 2 lub
§ 25 ust. 4 pkt 3 projektu planu.

Teren nieruchomoœci w Studium stanowi teren przezna-
czony do zabudowy i zainwestowania. Studium nie zalicza te-
renu do ¿adnego z wyodrêbnionych na K-1 kategorii terenów
o okreœlonej funkcji (przeznaczeniu). Teren ze wzglêdu na swo-
je po³o¿enie, maj¹c na uwadze przywo³any rysunek Studium
oraz jego zapisy o orientacyjnym przebiegu granic terenów o
wyodrêbnionym przeznaczeniu, mo¿e byæ zaliczony do tere-
nów UP (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych)
lub terenów MU (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkalno-
us³ugowej).

Brak dok³adnego sprecyzowania funkcji terenu oraz przy-
wo³ane ustalenia Studium pozwalaj¹ na kszta³towanie jej prze-
znaczenia w projekcie planu w sposób nawi¹zuj¹cy do funkcji
okreœlonej dla terenów z ni¹ s¹siaduj¹cych. Dzia³anie takie nie
naruszy przy tym zasad wynikaj¹cych z ustaleñ Studium, jak
i przepisów art. 1 i art. 9 ust. 4 Ustawy.

Zawarty w uwadze wniosek o przeznaczenie nieruchomo-
œci pod zabudowê mieszkaniow¹ lub mieszkaniowo-us³ugow¹,
zwi¹zany jest:
- z chêci¹ racjonalnego zagospodarowania nieruchomoœci,

zgodnego z jej po³o¿eniem, s¹siedztwem zabudowy miesz-
kaniowo-us³ugowej oraz jej walorami ekonomicznymi,

- z zaawansowanym procesem ustalenia warunków zabudo-
wy dla zamierzenia obejmuj¹cego zabudowê mieszkaniowo-
us³ugow¹, wspartym stosownym orzeczeniem SKO.

Proponowane zagospodarowania nie naruszy ³adu prze-
strzennego ul. Reymonta. Nie bêdzie stanowiæ ingerencji w ist-
niej¹cy uk³ad komunikacyjny tej ulicy i nie przeszkodzi w reali-
zacji zamierzeñ us³ugowych zwi¹zanych z rozbudow¹ komplek-
su sportowego TS Wis³a. Stanowiæ bêdzie nawi¹zanie do ist-
niej¹cej po po³udniowej stronie intensywnej zabudowy miesz-
kaniowo-us³ugowej.

Do uwagi za³¹czono analizê urbanistyczn¹ terenu.

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

Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹

lub mieszkaniowo-us³ugow¹ nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
Dzia³ka nr 50/2 w projekcie planu po³o¿ona jest w Terenie

Komunikacji KD z podstawowym przeznaczenie terenu na drogi
publiczne klasy lokalnej KD/L i klasy dojazdowej KD/D.

Teren KD/L (ul. Reymonta) powinien zdecydowanie byæ
kszta³towany jako przestrzeñ publiczna, z priorytetem obs³ugi
komunikacyjnej. Wprowadzenie w tym terenie zabudowy za-
k³óci³oby powa¿nie jego funkcjonowanie.

Przedmiotowa dzia³ka ze wzglêdu na istniej¹c¹ zieleñ,
zgodnie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y, objêta jest zasad¹
utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ i wykorzy-
stanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej. Utrzymanie tej
zieleni jako towarzysz¹cej zagospodarowaniu terenu ul. Rey-
monta jest mo¿liwe i wskazane przytoczonymi zapisami pla-
nu. Wprowadzenie w tym miejscu zabudowy wykluczy³oby
tê mo¿liwoœæ.

Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby wprowadzenie za-
budowy o znacz¹cych gabarytach poza ukszta³towan¹ po³u-
dniow¹ pierzej¹ ul. Reymonta. Przeznaczenie, i w konsekwen-

cji umo¿liwienie realizacji zabudowy mieszkalnej lub miesz-
kalno-us³ugowej, by³oby w sprzecznoœci z zasadami ³adu
przestrzennego i formowania (kszta³towania) przestrzeni pu-
blicznych.

Zgodnie z ustaleniami sporz¹dzanego planu, dzia³ka wcho-
dz¹ca w sk³ad terenów KD/L i KD/D bêdzie przeznaczona do
wykupu.

3. Uwaga Nr 3
dotyczy dzia³ki nr 50/2 obrêb 12 Krowodrza, która w projek-
cie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem KD/L - Teren Komunikacji -droga pu-

bliczna klasy lokalnej,
- oznaczonym symbolem KD/D - Teren Komunikacji -droga pu-

bliczna klasy dojazdowej.

[...]*
wnios³a uwagê, by nieruchomoœæ zosta³a przekszta³cona w te-
reny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o oznaczeniu
MW i warunkach zabudowy okreœlonych w § 25 ust. 4 pkt 2 lub
§ 25 ust. 4 pkt 3 projektu planu.

Teren nieruchomoœci w Studium stanowi teren przezna-
czony do zabudowy i zainwestowania. Studium nie zalicza te-
renu do ¿adnego z wyodrêbnionych na K-1 kategorii terenów
o okreœlonej funkcji (przeznaczeniu). Teren ze wzglêdu na swo-
je po³o¿enie, maj¹c na uwadze przywo³any rysunek Studium
oraz jego zapisy o orientacyjnym przebiegu granic terenów
o wyodrêbnionym przeznaczeniu, mo¿e byæ zaliczony do tere-
nów UP (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji us³ug publicznych)
lub terenów MU (terenów o przewa¿aj¹cej funkcji mieszkalno-
us³ugowej).

Brak dok³adnego sprecyzowania funkcji terenu oraz przy-
wo³ane ustalenia Studium pozwalaj¹ na kszta³towanie jej prze-
znaczenia w projekcie planu w sposób nawi¹zuj¹cy do funkcji
okreœlonej dla terenów z ni¹ s¹siaduj¹cych. Dzia³anie takie nie
naruszy przy tym zasad wynikaj¹cych z ustaleñ Studium, jak
i przepisów art. 1 i art. 9 ust. 4 Ustawy.

Zawarty w uwadze wniosek o przeznaczenie nieruchomo-
œci pod zabudowê mieszkaniow¹ lub mieszkaniowo-us³ugow¹,
zwi¹zany jest:
- z chêci¹ racjonalnego zagospodarowania nieruchomoœci,

zgodnego z jej po³o¿eniem, s¹siedztwem zabudowy miesz-
kaniowo-us³ugowej oraz jej walorami ekonomicznymi,

- z zaawansowanym procesem ustalenia warunków zabudo-
wy dla zamierzenia obejmuj¹cego zabudowê mieszkaniowo-
us³ugow¹, wspartym stosownym orzeczeniem SKO.

Proponowane zagospodarowania nie naruszy ³adu prze-
strzennego ul. Reymonta. Nie bêdzie stanowiæ ingerencji w
istniej¹cy uk³ad komunikacyjny tej ulicy i nie przeszkodzi w
realizacji zamierzeñ us³ugowych zwi¹zanych z rozbudow¹ kom-
pleksu sportowego TS Wis³a. Stanowiæ bêdzie nawi¹zanie do
istniej¹cej po po³udniowej stronie intensywnej zabudowy
mieszkaniowo-us³ugowej.
Do uwagi za³¹czono analizê urbanistyczn¹ terenu.

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

Wyjaœnienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹

lub mieszkaniowo-us³ugow¹ nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
Dzia³ka nr 50/2 w projekcie planu po³o¿ona jest w Terenie

Komunikacji KD z podstawowym przeznaczenie terenu na drogi
publiczne klasy lokalnej KD/L i klasy dojazdowej KD/D.
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Teren KD/L (ul. Reymonta) powinien zdecydowanie byæ
kszta³towany jako przestrzeñ publiczna, z priorytetem obs³ugi
komunikacyjnej. Wprowadzenie w tym terenie zabudowy za-
k³óci³oby powa¿nie jego funkcjonowanie.

Przedmiotowa dzia³ka ze wzglêdu na istniej¹c¹ zieleñ, zgod-
nie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y, objêta jest zasad¹ utrzyma-
nia istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ i wykorzystanie ich
jako elementu zieleni urz¹dzonej. Utrzymanie tej zieleni jako
towarzysz¹cej zagospodarowaniu terenu ul. Reymonta jest
mo¿liwe i wskazane przytoczonymi zapisami planu. Wprowa-
dzenie w tym miejscu zabudowy wykluczy³oby tê mo¿liwoœæ.

Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby wprowadzenie za-
budowy o znacz¹cych gabarytach poza ukszta³towan¹ po³u-
dniow¹ pierzej¹ ul. Reymonta. Przeznaczenie, i w konsekwen-
cji umo¿liwienie realizacji zabudowy mieszkalnej lub miesz-
kalno-us³ugowej, by³oby w sprzecznoœci z zasadami ³adu
przestrzennego i formowania (kszta³towania) przestrzeni pu-
blicznych.

Zgodnie z ustaleniami sporz¹dzanego planu, dzia³ka wcho-
dz¹ca w sk³ad terenów KD/L i KD/D bêdzie przeznaczona do
wykupu.

4. Uwaga Nr 5
dotyczy obszaru ca³ego planu.

Wniós³ [...]*
Wnieœli [...]*
oraz inni zainteresowani wg CZÊŒCI 2 niniejszego za³¹cznika
wnieœli uwagê:
1. Przeciw zabudowie, która przyczyni³aby siê do zablokowa-

nia g³ównego kana³u przewietrzania Miasta. Przewidywa-
na zabudowa swoj¹ intensywnoœci¹ i wysokoœci¹ spowo-
duje zablokowanie dop³ywu do centrum Krakowa mas œwie-
¿ego powietrza, co pogorszy warunki odpoczynku i uniemo¿-
liwi nale¿yte przewietrzanie.

2. Przeciw nowej zabudowie:
a) wy¿szej ni¿ budynek "starej" hali TS Wis³a od strony

ul. Reymonta,
b) wy¿szej ni¿ dwie kondygnacje (ok. 6 m) zabudowie od

strony ul. Chodowieckiego (powinna nawi¹zywaæ do do-
minuj¹cej historycznej zabudowy Cichego K¹cika),

c) wy¿szej ni¿ cztery kondygnacje (ok. 12 m) dla pozosta³ej
zabudowy.

3. Przeciw przeznaczeniu szerokiego pasa terenu (w tym kosz-
tem istniej¹cego pasa zieleni o znacznej wartoœci biologicz-
nej) pod drogi w ul. Reymonta. M. in. niczym nieuzasadnio-
nemu poszerzeniu ul. Reymonta do czterech pasm ruchu
ko³owego. Przeciw umiejscowieniu w ul. Reymonta przy-
stanków autobusowych, przeciw obs³udze komunikacyjnej
terenów TS Wis³a od strony ul. Chodowieckiego.

Popieraj¹:
- Zachowanie terenów przylegaj¹cych do Parku Jordana, B³oñ,

osiedla Cichy K¹cik i kampusu AGH z Miasteczkiem Studenc-
kim jako terenów ciszy, spokoju, wypoczynku, a nie inten-
sywnej zabudowy komercyjnej i uci¹¿liwej komunikacji.

- Pozostawienie na terenach "TS Wis³a" funkcji sportu i rekre-
acji jako jedynej w tym rejonie Miasta, budowê nowych obiek-
tów sportowych na terenie wyburzonego stadionu lekkoatle-
tycznego, pozostawienie min. 75 % terenów biologicznie
czynnych dla ca³ego obszaru. K¹pieliska powinny zostaæ od-
nowione.

Pozostawienie jak najwiêkszej iloœci istniej¹cych drzew i zie-
leni o wysokich walorach estetycznych i pe³ni¹cych funkcje

izolacyjn¹. Wysoka zieleñ pe³ni funkcje izolacji akustycznej od
masowych imprez sportowych i odbywaj¹cych siê na Miastecz-
ku Studenckim innych wydarzeñ kulturalnych.

[...]* maj¹ uzasadnione obawy przed przekszta³caniem te-
renów sportu i rekreacji na tereny komercyjne o du¿ej inten-
sywnoœci. Zapis planu w obecnej formie móg³by przyczyniæ siê
do pogorszenia stanu œrodowiska przyrodniczego i mieszkanio-
wego w rejonie Cichego K¹cika oraz do wzrostu zanieczyszcze-
nia centrum Krakowa przez planowan¹ now¹ zabudowê - g³ów-
nego pasa przewietrzania miasta.

Brak jest w projekcie planu ca³kowitej zgodnoœci planowa-
nych nowych funkcji z obecnie obowi¹zuj¹cy Studium. Zgod-
nie z zapisem Studium podstawowym przeznaczeniem tego
obszaru s¹ us³ugi publiczne: zabudowa us³ugowa - obiekty
i urz¹dzenia s³u¿¹ce realizacji celów publicznych, w szczegól-
noœci w dziedzinie administracji, oœwiaty, zdrowia, opieki spo-
³ecznej, kultury, sportu i rekreacji, a tak¿e zielni publicznej. Pro-
jekt planu zak³ada przeznaczenie sporych terenów pod inwe-
stycje komercyjne o wiêkszej wysokoœci i intensywnoœci ni¿
wnioskowali potencjalni inwestorzy planuj¹cy przede wszyst-
kim obiekty hotelowe na dzia³kach nr 180/3 i 179/6.

Fakt, i¿ planowane Euro 2012 mo¿e odbyæ siê równie¿ w
Krakowie nie mo¿e a¿ tak drastycznie wp³ywaæ na zmianê prze-
strzeni, œrodowiska przyrodniczego i mieszkaniowego miasta
w tym niszcz¹c istniej¹c¹ wysok¹ zieleñ o charakterze krajo-
brazowym i izolacyjnym.

D¹¿enie do uchwalenia planu w obecnej postaci i dopusz-
czenie tak intensywnej zabudowy niezwi¹zanej z funkcj¹ us³ug
publicznych (w tym sportu), a bêd¹cych przedsiêwziêciami
komercyjnymi, niszczenie cennego œrodowiska naturalnego,
stwarzanie dodatkowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ i ha³asu w stre-
fie centralnej miasta nie jest dzia³aniem po¿¹danym wœród
mieszkañców.

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

Wyjaœnienie:

Ad 1.
Planowana zabudowa nie przyczyni siê do zablokowania

g³ównego kana³u przewietrzania Miasta oraz nie pogorszy wa-
runków odpoczynku.

Zgodnie ze Studium kszta³towanie warunków przewietrza-
nia miasta wymaga zachowania wyznaczonych obszarów
otwartych tworz¹cych system przyrodniczy oraz uwzglêdnie-
nia wyodrêbnionych korytarzy przewietrzaj¹cych, które obej-
muj¹ doliny cieków wodnych. Obszar planu nie jest terenem
otwartym i nie s¹siaduje z ¿adnym wymienionym w Studium
ciekiem wodnym podlegaj¹cym ograniczeniom.

Odpowiednie przewietrzanie miasta od strony zachodniej
zapewnia dolina Rudawy i szerokie otwarte przestrzenie B³oñ
Krakowskich.

Ad 2.
Zgodnie ze Studium obszar planu znajduje siê w strefie

miejskiej, kszta³towanej jako przestrzeñ o typowo miejskim
charakterze. G³ówne kierunki zmian w zagospodarowaniu ob-
szarów po³o¿onych w strefie miejskiej to m. in. intensyfikacja
zainwestowania.

Istniej¹ca zabudowa ukszta³towana w tym rejonie (w ob-
rêbie planu, jak równie¿ poza nim) to przewa¿nie obiekty o wy-
sokoœciach powy¿ej 20 m.
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Nawi¹zanie form¹ i parametrami obiektów us³ug do zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest zgodne z zasada-
mi kszta³towania ³adu przestrzennego. Nie mo¿na oczekiwaæ,
aby formy i gabaryty zabudowy o zupe³nie innej funkcji (spor-
towej i us³ugowej) ni¿ mieszkaniowa jednorodzinna terenów
Cichego K¹cika by³y do niej dostosowane.

Uk³ad urbanistyczny Cichego K¹cika nie zostaje naruszo-
ny. Ustalone w planie zasady zagospodarowania terenów po
wschodniej stronie ul. Chodowieckiego zapewniaj¹ dystans
intensywniejszej gabarytowo zabudowy us³ugowej od istnie-
j¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (odleg³oœæ ok.
33-35 m) poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy, obowi¹zek realizacji szpaleru drzew jako pasa zieleni o cha-
rakterze izolacyjnym oraz ograniczenie wysokoœci planowa-
nych w tej czêœci obszaru planu obiektów do 12 i 15 m.

Ad 3.
Ustalenia planu nie przes¹dzaj¹ o iloœci pasm ruchu w pla-

nowanych ulicach.
Celem ustaleñ planu jest zapewnienie terenu niezbêdnego

dla obs³ugi komunikacyjnej. Parametry ul. Reymonta (na od-
cinku od ul. Piastowskiej do ul. Reymana) s¹ uzasadnione wiel-
koœci¹ prognozowanego ruchu drogowego w strefie skrzy¿o-
wania z ul. Piastowsk¹ oraz potrzeb¹ wydzielenia w przekroju
jezdni miejsca na wjazd i wyjazd z projektowanego parkingu
podziemnego na terenie stadionu.

Ustalenia planu nie przes¹dzaj¹, ¿e w ul. Reymonta bêdzie
prowadzona komunikacja zbiorowa. Proponowane rejony lo-
kalizacji przystanków autobusowych w ul. Reymonta s¹ ele-
mentem informacyjnym planu i je¿eli nie zostanie wskazana
taka potrzeba nie musz¹ zostaæ zrealizowane.

W przypadku istniej¹cej zieleni, zw³aszcza cennej przyrod-
niczo zieleni wysokiej, zgodnie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y,
obowi¹zuje zasada utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i za-
krzewieñ i wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej.

Ulica Chodowieckiego jest drog¹ publiczn¹, nie ma ¿ad-
nych podstaw, aby ustaleniami planu ograniczaæ prawo dojaz-
du niektórym u¿ytkownikom. Je¿eli ze wzglêdów funkcjonal-
nych takie ograniczenia by³yby uzasadnione, mo¿e ono byæ
wprowadzone w drodze w³aœciwej organizacji ruchu.

Opracowany i wy³o¿ony do publicznego wgl¹du projekt
planu jest zgodny z dokumentem Studium. Wyznaczone w Stu-
dium kategorie terenów o zró¿nicowanych kierunkach zago-
spodarowania dotycz¹ terenów o przewa¿aj¹cych, lecz nie je-
dynych funkcjach.

Obszar planu pozostaje terenem sportu i rekreacji. Loka-
lizacja obiektów hotelowych jest, zgodnie z wymaganiami
UEFA, warunkiem koniecznym do spe³nienia w przypadku
realizacji mistrzowskich rozgrywek pi³karskich w Krakowie.
Obiekty hotelowe s¹ uzupe³nieniem g³ównych funkcji, jakimi
s¹ sport i rekreacja.

Celem planu nie jest wy³¹cznie ustalenie regulacji dla za-
budowy zgodnych z oczekiwaniami "potencjalnych inwesto-
rów", lecz ustalenia takich parametrów zabudowy, aby ujed-
noliciæ i zharmonizowaæ zabudowê.

5. Uwaga Nr 6
dotyczy obszaru ca³ego planu

[...]*
podjê³a Uchwa³ê Nr XXVII/266/08 z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
z uwagami dotycz¹cymi:
1. Nie wprowadzanie zabudowy, która w jakikolwiek sposób

przyczyni³aby siê do zablokowania g³ównego kana³u prze-
wietrzania Miasta. Przewidywana zabudowa swoj¹ inten-

sywnoœci¹ i wysokoœci¹ mog³aby bezpoœrednio zablokowaæ
dop³yw mas œwie¿ego powietrza, co pogorszy³oby to wa-
runki odpoczynku w Parku im. H. Jordana oraz mog³oby
uniemo¿liwiæ nale¿yte przewietrzanie terenów w tym:
al. Mickiewicza i al. S³owackiego.

2. Ograniczenie wysokoœci zabudowy:
a) od strony ul. Reymonta - nowa zabudowa nie mo¿e prze-

wy¿szaæ swoimi gabarytami wysokoœci gzymsu istniej¹-
cych skrzyde³ starej hali sportowej TS Wis³a,

b) od strony ul. Chodowieckiego - do wysokoœci 6 m - nowa
zabudowa powinna nawi¹zywaæ do dominuj¹cej histo-
rycznej zabudowy Cichego K¹cika nie przekraczaj¹cej
dwóch kondygnacji,

c) dla pozosta³ej zabudowy nowa zabudowa nie powinna
przekraczaæ czterech kondygnacji - 12 m, tak aby nie by³a
wy¿sza ni¿ otaczaj¹ce drzewa.

3. Nie wprowadzanie poszerzenia pod cztery pasy ruchu na
ul. Reymonta oraz nie wprowadzanie nowej linii autobuso-
wej na ul. Reymonta - co zosta³o uzasadnione w opracowa-
nym przez MPK studium rentownoœci linii.

4. Nie wprowadzanie intensywnej zabudowy komercyjnej
i uci¹¿liwej komunikacji na tereny przylegaj¹ce do Parku
im. H. Jordana, Krakowskich B³oñ, zabudowy osiedla Cichu
K¹cik i kampusu AGH z Miasteczkiem Studenckim jako tere-
nów ciszy, spokoju, nauki i wypoczynku.

5. Zachowanie na terenach "TS Wis³a" funkcji sportu i rekreacji
jako jedynej w tym rejonie Miasta. Budowa nowych obiek-
tów sportowych na terenach wyburzonego stadionu lekko-
atletycznego, powinna byæ realizowana z pozostawienie min.
75 % terenów biologicznie czynnych dla ca³ego obszaru ob-
jêtego planem. Przewidywane w planie przeznaczenie znacz-
nych terenów pod intensywn¹ zabudowê o charakterze ko-
mercyjnym ca³kowicie zmieni³oby wygl¹d tej przestrzeni,
przeznaczonej od pocz. XX w. na funkcje zwi¹zane ze spor-
tem. Cichy K¹cik, Park im. H. Jordana oraz B³onia to tereny
wypoczynku. Wyburzony stadion lekkoatletyczny powinien
byæ zast¹piony nowym obiektem sportowym: wielofunk-
cyjn¹ hal¹ sportow¹, lodowiskiem, basenami.

Zachowanie jak najwiêkszej iloœci istniej¹cych drzew i tere-
nów zieleni o wysokich walorach estetycznych i pe³ni¹cych funk-
cje izolacyjn¹. Wysoka zieleñ pe³ni funkcje izolacji akustycznej
od masowych imprez sportowych i odbywaj¹cych siê na Mia-
steczku Studenckim wydarzeñ kulturalnych. Ten kompleks zie-
leni to równie¿ ochrona przed zanieczyszczeniami terenów wy-
poczynku.

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

Wyjaœnienie:

Ad 1.
Planowana zabudowa nie przyczyni siê do zablokowania

g³ównego kana³u przewietrzania Miasta oraz nie pogorszy wa-
runków odpoczynku.

Zgodnie ze Studium kszta³towanie warunków przewietrza-
nia miasta wymaga zachowania wyznaczonych obszarów
otwartych tworz¹cych system przyrodniczy oraz uwzglêdnie-
nia wyodrêbnionych korytarzy przewietrzaj¹cych, które obej-
muj¹ doliny cieków wodnych. Obszar planu nie jest terenem
otwartym i nie s¹siaduje z ¿adnym wymienionym w Studium
ciekiem wodnym podlegaj¹cym ograniczeniom.
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Odpowiednie przewietrzanie miasta od strony zachodniej
zapewnia dolina Rudawy i szerokie otwarte przestrzenie B³oñ
Krakowskich.

Ad 2.
Istniej¹ca zabudowa ukszta³towana w tym rejonie (w ob-

rêbie planu, jak równie¿ poza nim) to przewa¿nie obiekty o wy-
sokoœciach powy¿ej 20 m.

Nawi¹zanie form¹ i parametrami obiektów us³ug do zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest zgodne z zasada-
mi kszta³towania ³adu przestrzennego. Nie mo¿na oczekiwaæ,
aby formy i gabaryty zabudowy o zupe³nie innej funkcji (spor-
towej i us³ugowej) ni¿ mieszkaniowa jednorodzinna terenów
Cichego K¹cika by³y do niej dostosowane.

Uk³ad urbanistyczny Cichego K¹cika nie zostaje naruszo-
ny. Ustalone w planie zasady zagospodarowania terenów po
wschodniej stronie ul. Chodowieckiego zapewniaj¹ dystans
intensywniejszej gabarytowo zabudowy us³ugowej od istnie-
j¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (odleg³oœæ ok.
33-35 m) poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy, obowi¹zek realizacji szpaleru drzew jako pasa zieleni o cha-
rakterze izolacyjnym oraz ograniczenie wysokoœci planowa-
nych w tej czêœci obszaru planu obiektów do 12 i 15 m.

Ad 3.
Ustalenia planu nie przes¹dzaj¹ o iloœci pasm ruchu w pla-

nowanych ulicach.
Celem ustaleñ planu jest zapewnienie terenu niezbêdnego

dla obs³ugi komunikacyjnej. Parametry ul. Reymonta na od-
cinku od ul. Piastowskiej do ul. Reymana) s¹ uzasadnione wiel-
koœci¹ prognozowanego ruchu drogowego w strefie skrzy¿o-

wania z ul. Piastowsk¹ oraz potrzeb¹ wydzielenia w przekroju
jezdni miejsca na wjazd i wyjazd z projektowanego parkingu
podziemnego na terenie stadionu.

Ustalenia planu nie przes¹dzaj¹, ¿e w ul. Reymonta bêdzie
prowadzona komunikacja zbiorowa. Proponowane rejony lo-
kalizacji przystanków autobusowych w ul. Reymonta s¹ ele-
mentem informacyjnym planu i je¿eli nie zostanie wskazana
taka potrzeba nie musz¹ zostaæ zrealizowane.

Ad 4 i 5.
Ustalenia projektu planu wyznaczaj¹ przede wszystkim te-

reny sportu i rekreacji. Lokalizacja obiektów hotelowych jest,
zgodnie z wymaganiami UEFA, warunkiem koniecznym do
spe³nienia w przypadku realizacji mistrzowskich rozgrywek
pi³karskich w Krakowie. Obiekty hotelowe s¹ uzupe³nieniem
g³ównych funkcji wskazanych w tym terenie, jakimi s¹ sport
i rekreacja.

Zgodnie ze Studium obszar planu znajduje siê w strefie
miejskiej, kszta³towanej jako przestrzeñ o typowo miejskim
charakterze. G³ówne kierunki zmian w zagospodarowaniu ob-
szarów po³o¿onych w strefie miejskiej to m. in. intensyfikacja
zainwestowania.

W projekcie planu przewidziano uk³ad komunikacyjny opar-
ty na drogach dojazdowych i lokalnych, obs³uguj¹cy jedynie
bezpoœrednie otoczenie.

Ad 6.
W przypadku istniej¹cej zieleni, zw³aszcza cennej przyrod-

niczo zieleni wysokiej, zgodnie z § 10 ust. 2 projektu uchwa³y,
obowi¹zuje zasada utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ i za-
krzewieñ i wykorzystanie ich jako elementu zieleni urz¹dzonej.

CZÊŒÆ II

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
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7.
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9.

10.
11.
12.
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14.
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22.
23.
24.
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26.

NR karty
stanowi¹cej
za³¹cznik do
uwagi Nr 5

1
2
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5
6
7
8
9

10
11
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14
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17
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19.
20.
21.
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26.

IMIÊ i NAZWISKO lub NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji planistycznej)
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[...]*
[...]*
[...]*
[...]*
[...]*
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[...]*
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[...]*
[...]*
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[...]*
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[...]*
[...]*
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[...]*
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[...]*
[...]*
[...]*
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Lp.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

NR karty
stanowi¹cej
za³¹cznik do
uwagi Nr 5

IMIÊ i NAZWISKO lub NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji planistycznej)
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[...]*
[...]*
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

________
* 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.

Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LX/776/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru "TS Wis³a".

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustalenia-
mi i obszarem planu.

Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruk-
tury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru "TS Wis³a"
zosta³y okreœlone w ustaleniach miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego - tj. w uchwale w sprawie uchwale-
nia planu oraz w czêœci graficznej planu (stanowi¹cej integraln¹
czêœæ uchwa³y).

W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej:

1. Przebudowa, rozbudowa i budowa uk³adu komunikacyj-
nego, obejmuj¹cego:
1) Uk³ad podstawowy dróg publicznych:

a) droga lokalna z tramwajem KD/L+T (w ci¹gu al. 3 Maja,
której fragment znajduje siê w granicach planu),

b) droga lokalna KD/L (ul. Reymonta, której fragment znaj-
duje siê w granicach planu)

2) Uk³ad drogowy uzupe³niaj¹cy - publiczne drogi dojazdo-
we KD/D (ul. Chodowieckiego, ul. Reymana, których frag-
menty znajduj¹ siê w granicach planu)
Ca³oœæ inwestycji komunikacyjnych obejmuje elementy
dróg wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹ oraz obiekty i urz¹dze-
nia obs³ugi uczestników ruchu, takie jak: jezdnie, chodniki,
œcie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojowe, powierzchnie
parkingowe, przejœcia piesze w poziomie jezdni, przejœcia
podziemne, k³adki i przejazdy rowerowe, zatoki przystan-
kowe, perony i zadaszenia przystankowe, a ponadto: w te-
renach KD/L+T - tory tramwajowe i urz¹dzenia z nimi
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zwi¹zane, w tym urz¹dzenia tramwajowej pêtli nawroto-
wej, a w terenach KD/L - tunele drogowe, ora urz¹dzenia
techniczne dróg: odwodnienie i oœwietlenie, bariery i wy-
grodzenia, znaki drogowe, urz¹dzenia sterowania ruchem,
obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce ograniczeniu uci¹¿liwoœci
komunikacyjnej.

3) Budowa miejsc postojowych w obszarze planu - na par-
kingach naziemnych i podziemnych.

2. Przebudowa, rozbudowa i budowa pozosta³ych syste-
mów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.

a) Obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu podsta-
wowej strefy zaopatrzenia w wodê o rzêdnej linii ci-
œnieñ 255,00 m n. p. m, zasilanie w wodê poprzez: roz-
biorcz¹ sieæ wodoci¹gow¹:
- ul. Reymana - φ100 mm,
- ul. Reymonta - φ300 mm i φ100 mm,
- ul. Chodowieckiego - φ100 mm,
- al. 3 Maja - φ150mm (w bezpoœrednim s¹siedztwie),
- rejon basenu M.K.S. Cracovia - φ150 mm,
- po³udniowa czêœæ obszaru - φ100 mm (od al. 3 Maja

w kierunku pó³nocnym, w drodze znajduj¹cej siê po-
miêdzy terenami M.K.S. Cracovia i T.S. Wis³a);

b) Doprowadzenie wody do nowych odbiorców mo¿na
przewidzieæ w nawi¹zaniu do istniej¹cej miejskiej sieci
wodoci¹gowej z uwzglêdnieniem:
- przebudowy wodoci¹gu φ100 mm na φ150 mm

w ul. Reymana, na odcinku od w³¹czenia w al. 3 Maja
do wysokoœci przy³¹cza wodoci¹gowego do stadio-
nu pi³karskiego Wis³a Kraków,

- spiêcia wodoci¹gu φ100 mm w ul. Reymonta z wo-
doci¹giem φ300 mm w ul. Reymonta, rejon "trybu-
ny pó³nocnej",

- w³¹czenie (spiêcie) wodoci¹gu φ150 mm w al. 3 Maja
do magistrali wodoci¹gowej φ600 mm w ul. Piastow-
skiej,

- przebudowy ruroci¹gu φ150 na φ300 w al. 3 Maja na
odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Reymana.

2) Odprowadzenie œcieków i wód opadowych.
a) W obszarze w planu obowi¹zuje system kanalizacji

ogólnosp³awnej, sprowadzaj¹cy œcieki do centralnej
oczyszczalni œcieków P³aszów, odprowadzanie œcie-
ków i wód opadowych poprzez istniej¹ce przewody
kanalizacyjne:
- kolektor ogólnosp³awny o przekroju 1400/2100 mm -

ul. Reymana,
- kolektor ogólnosp³awny o przekroju 2400/3000 mm -

al. 3 Maja,
- kanalizacja ogólnosp³awna o przekroju 600/900 mm

- φ600 mm - ul. Reymonta,
- kanalizacja ogólnosp³awna φ500 mm - φ400 mm -

φ300 mm - ul. Chodowieckiego;
b) Odprowadzenie œcieków sanitarnych jak równie¿ wód

opadowych z planowanych obiektów nast¹pi w opar-
ciu o dotychczasowe kana³y poprzez wykonanie przy-
³¹czy kanalizacyjnych lub rozbudowê miejskiej sieci
w zakresie umo¿liwiaj¹cym wykonanie bezpoœrednich
przy³¹czy kanalizacyjnych;

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 œrodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-

d¿et miasta - w ramach m.in.:

a) œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
d) kredytów i po¿yczek bankowych,
e) innych œrodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ o
charakterze cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa pu-
bliczno - prywatnego.

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

Inwestycje komunikacyjne - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie jednost-
ki organizacyjne w³aœciwe w sprawach przygotowania i reali-
zacji tych inwestycji.

Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpoœrednie przygotowanie, realizacjê i obs³u-
gê finansowania prowadz¹ w³aœciwe w tych sprawach miej-
skie jednostki organizacyjne.

Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹cze-
niem odwodnienia terenów) - bezpoœrednie przygotowanie,
realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej - Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
Zak³ada siê mo¿liwoœæ wy³¹cznego finansowania inwestycji
z zakresu sieci wodoci¹gowej ze œrodków MPWiK S.A.

W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu
i koordynacji mog¹ byæ wykorzystane funkcjonuj¹ce i plano-
wane "programy sektorowe" okreœlone w przyjêtej "Strategii
Rozwoju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki par-

kingowej,
b) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu od-

wodnienia terenów,
c) programu ochrony œrodowiska,
d) za³o¿eñ planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹

i paliwa gazowe (z uwzglêdnieniem planów i programów
w³aœciwych zarz¹dców i dysponentów mediów),

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

f) 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 - okreœlaj¹ce terminy, zakresy (w tym
etapowanie) realizacji oraz wielkoœæ 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.

Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena


