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21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publiczne-
go przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2001 r. Nr 61
poz. 624 z pó�n. zm.) na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorz¹du Uczniowskiego, Rada Gminy Gry-
bów uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Nadaje Gimnazjum w Kru¿lowej Wy¿nej imiê Stanis³a-
wa Wyspiañskiego.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Grybów.

§ 3

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 28 kwietnia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba
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Uchwa³a Nr XXIV/211/2008
Rady Miejskiej w Kêtach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Kêtach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 Usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 110 ust. 1
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (t. j.:
Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728), Rada Miejska w Kêtach uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1

W statucie Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kê-
tach, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXV/238/2000
Rady Miejskiej w Kêtach z dnia 8 grudnia 2000 r. zmienio-
nym uchwa³¹ Nr XXIV/199/2004 Rady Miejskiej w Kêtach
z dnia 3 grudnia 2004 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728)",

2) w § 3 ust. 3 pkt 10 - skre�la siê.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Kêty.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kêtach: J. Skudlarski
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Uchwa³a* Nr LXIV/820/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru "Zes³awice" w Krakowie.

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 przestrzen-
nego obszaru "Zes³awice", zwany dalej "planem" po stwier-
dzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kra-
kowa.

2. Uchwa³¹ objêty jest obszar Miasta Krakowa o powierzchni
129,94 ha ograniczony:
1) od pó³nocy - ul. Gustawa Morcinka
2) od wschodu - ul. Kantorowick¹
3) od po³udnia - ul. S. Petöfiego
4) od zachodu - rzek¹ D³ubnia i rzek¹ Baranówka,
zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y Nr CXVIII/
1269/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 pa�dziernika 2006 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zes³awice".

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

§ 2

1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w tre�ci uchwa-
³y, stanowi¹ce tekst planu.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:
1) Czê�æ graficzna planu, obejmuj¹ca:
a) Rysunek planu - bêd¹cy ustaleniami planu, z zastrze¿e-

niem ust. 3, pkt 3, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
b) Rysunek infrastruktury technicznej - wodoci¹g i kanalizacja -

okre�laj¹cy ogólne zasady rozbudowy systemów infrastruk-
tury technicznej, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y,

c) Rysunek infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
gazownictwo i teletechnika - okre�laj¹cy ogólne zasady
rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, stano-
wi¹cy za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y;

2) Rozstrzygniêcia, nie bêd¹ce ustaleniami planu:
a) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1 - stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y,

b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y.

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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3. Ustalenia planu w zakresie przeznaczenia terenów oraz okre-
�lenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
tych terenów, okre�lone s¹ w postaci:
1) przepisów ogólnych, zawartych w Rozdziale 1 uchwa³y,

odnosz¹cych siê do ca³ego obszaru objêtego planem oraz
do charakterystycznych obszarów obejmuj¹cych wiêksz¹
ilo�æ terenów wyznaczonych na rysunku planu;

2) przepisów szczegó³owych zawartych w Rozdziale 2 uchwa-
³y, odnosz¹cych siê do poszczególnych terenów wyzna-
czonych na rysunku planu;

3) Rysunku planu, obowi¹zuj¹cego w zakresie ustaleñ ujê-
tych w tym rysunku oraz w jego legendzie w zakresie ozna-
czonym jako "obowi¹zuj¹ca tre�æ ustaleñ rysunku planu";

4) Rysunku infrastruktury technicznej - wodoci¹g i kanalizacja;
5) Rysunku infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,

gazownictwo, teletechnika.
4. Ustalenia okre�lone w ust. 3 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
5. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêd-

nieniem przepisów odrêbnych.

§ 3

1. Ilekroæ w 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 niniejszej uchwa³y, wyra¿ony na mapie sytuacyjno -
wysoko�ciowej w skali 1:2000,

5) Terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren ograniczony
liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu,

6) Podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia, które zosta³o ustalone pla-
nem jako przewa¿aj¹ce na danym terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu i na
rzecz, którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne
konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodno�ci z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa;

7) Dopuszczalnym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który
dopuszczony zosta³ na danym terenie jako uzupe³nienie
podstawowego przeznaczenia tego terenu, na warun-
kach okre�lonych w ustaleniach szczegó³owych dla tego
terenu, zawartych w Rozdziale 2 uchwa³y;

8) Us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celu publicznego w zakresie takim jak:
o�wiata i wychowanie, zdrowie i opieka spo³eczna, kul-
tura, administracja publiczna, ³¹czno�æ itp.;

9) Us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ us³u-
gi finansowane ze �rodków niepublicznych, w szczegól-
no�ci w zakresie handlu, gastronomii, rzemios³a, rze-
mios³a produkcyjnego itp.;

10) Powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych istniej¹cych i projektowanych, zlokalizo-
wanych na dzia³ce lub powierzchni objêtej inwestycj¹
liczon¹ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹;

11) Wska�niku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek sumy powierzchni zabudowy wszyst-
kich budynków lokalizowanych wraz z budynkami istnie-
j¹cymi na dzia³ce lub powierzchni gruntu objêtej inwe-
stycj¹, do powierzchni dzia³ki objêtej inwestycj¹ lub po-
wierzchni gruntu objêtego inwestycj¹;

12) Wska�niku powierzchni biologicznie czynnej - nale-
¿y przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procento-
wy udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w rozumie-
niu prawa budowlanego w powierzchni objêtej projek-
tem zagospodarowania dzia³ki lub gruntu objêtego in-
westycj¹;

13) Dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ pojêcie
zgodne z definicj¹ okre�lon¹ w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

14) Elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku usytuowan¹ wzd³u¿ drogi,

15) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê, poza któr¹ nie mo¿na sytuowaæ budynku
w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub gruntu objête-
go inwestycj¹ w taki sposób, ¿e ¿aden element budynku
nie mo¿e przekraczaæ tej linii. Przepis odnosi siê do no-
wych budynków oraz do budynków rozbudowywanych.

16) Dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
wszystkie inne drogi dopuszczone do lokalizacji w usta-
leniach tekstu planu, a nie wyznaczone na rysunku pla-
nu, zarówno te istniej¹ce jak i te które mog¹ powstaæ
w przysz³o�ci,

17) Tymczasowych wa³ach i ha³dach technologicznych -
nale¿y przez to rozumieæ sk³adowanie w formie wa³u
lub ha³dy mas ziemnych w tym nadk³adu lub surowca
do czasu zakoñczenia eksploatacji,

18) Sta³ych sk³adowiskach - nale¿y przez to rozumieæ sk³a-
dowanie mas ziemnych na czas nieokre�lony wy³¹cznie
w celu wype³nienia wyrobiska po eksploatacji surowca.

2. Ilekroæ w uchwale i na rysunku planu s¹ oznaczone nazwy
ulic nale¿y przez to rozumieæ nazwy ulic wed³ug stanu na
dzieñ uchwalenia planu.

3. Pozosta³e okre�lenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgod-
nie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrêbnych.

§ 4

Wyznacza siê na rysunku planu obowi¹zuj¹ce ustalenia
planu, w tym:
1) Elementy wprowadzone planem:

a) granica obszaru objêtego planem, bêd¹ca równocze�nie
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿-
nych zasadach zagospodarowania,

b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿-
nych zasadach zagospodarowania,

c) tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nych zasadach zago-
spodarowania wraz z oznaczeniem tych terenów nume-
rem i symbolem literowym, w tym:
- 1 PG - teren eksploatacji górniczej - wydobywanie su-

rowców ilastych ceramiki budowlanej ze z³o¿a "Zes³a-
wice" oraz czynno�ci zwi¹zane z t¹ eksploatacj¹

- 1 ZF - zieleñ forteczna wraz z zespo³em fortecznym - Fort
pancerny 49a "D³ubnia", wpisany wraz z otoczeniem
do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Ma-
³opolskiego - numer rejestru A 94/M, w tym obiekty
kubaturowe, fortyfikacje i formy ziemne, dziedziniec
i droga dojazdowa oraz ziemne umocnienia polowe

- 1 MN do 3 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostoj¹cej, bli�niaczej, szeregowej

- 1 MW/MN do 3 MW/MN - tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i jednorodzinnej wolnostoj¹cej, bli�-
niaczej, szeregowej

- 1 MN/U i 2 MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej, bli�niaczej, szeregowej
i us³ug komercyjnych

Poz. 557



� 2459 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 82

- 1 ZP do 5 ZP - tereny publicznej zieleni urz¹dzonej
- 1 WS i 2 WS - wody �ródl¹dowe (rzeka D³ubnia, rzeka

Baranówka)
- 1 W - teren infrastruktury technicznej z zakresu urz¹dzeñ

zaopatrzenia w wodê
- 1 R i 2 R - tereny rolnicze
- 1 KD(Z) - teren drogi publicznej - droga zbiorcza
- 1 KD(L) - teren drogi publicznej - droga lokalna
- 1 KD(D) do 3 KD(D) - tereny dróg publicznych - drogi

dojazdowe
- 1 KD(X) - teren drogi publicznej - droga pieszo - jezdna

d) nieprzekraczalne linie zabudowy
e) przebieg projektowanych i istniej¹cych tras rowerowych
f) obszary intensywnego spe³zywania pokryw lessowych

i zwietrzelinowych
g) zasiêg archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

2) Elementy uwzglêdnione w rysunku planu, ustalone na mocy
przepisów odrêbnych:
a) Granica obszaru górniczego oraz granica udokumen-

towanego z³o¿a i³ów mioceñskich "Zes³awice" wed³ug
Decyzji Nr GK/wk/MZ/487/2108/98 wydanej przez Mini-
stra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
�nictwa w sprawie zmiany koncesji Nr 31/93 z dnia
18.03.1993 r. na wydobywanie surowców ilastych ze
z³o¿a "Zes³awice",

b) granica terenu górniczego "Zes³awice" wed³ug Decyzji
Nr GK/wk/MZ/487/2108/98 wydanej przez Ministra Ochro-
ny �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa w spra-
wie zmiany koncesji Nr 31/93 z dnia 18.03.1993 r. na wy-
dobywanie surowców ilastych ze z³o¿a "Zes³awice" obej-
muj¹ca równocze�nie strefê wp³ywu na �rodowisko eks-
ploatacji górniczej,

c) istniej¹cy filar oporowy ustanowiony w Dodatku Nr 2 do
PZZ przyjêtym przez Wojewodê Ma³opolskiego pismem
z dnia 16.11.2004 r., znak �R.V.BA.7117 - 19 - 04, utworzo-
ny w celu zabezpieczenia stateczno�ci po³udniowo zachod-
niej �ciany wyrobiska,

d) stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie, oznaczone w nastêpuj¹-
cy sposób: numer stanowiska w obszarze (numer stano-
wiska w miejscowo�ci),

e) budynek mieszkalny o charakterze architektury tradycyj-
nej, na podstawie kart katalogowych Wojewódzkiego Urzê-
du Ochrony Zabytków w Krakowie,

f) Fort pancerny 49a "D³ubnia", wpisany wraz z otoczeniem
do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Ma³o-
polskiego - numer rejestru A 94/M, w tym obiekty kubatu-
rowe, fortyfikacje i formy ziemne, dziedziniec i droga do-
jazdowa oraz ziemne umocnienia polowe, oznaczony na
rysunku planu numerem 1,

g) Granica zabytku wpisanego do rejestru zabytków nieru-
chomych województwa ma³opolskiego pod numerem re-
jestru A 94M obejmuj¹ca fort 49a "D³ubnia" wraz z oto-
czeniem,

h) trasa i strefa ochronna ruroci¹gów wody surowej φ 600
i φ 80.

§ 5

1. Okre�la siê nastêpuj¹ce, podstawowe elementy zagospo-
darowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu wi-
dzenia ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego na ob-
szarze objêtym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych
wymagañ dla tych elementów:

1) przestrzeñ terenu 1 ZF wraz z zespo³em fortu "D³ubnia"
wymaga ochrony i rewitalizacji zgodnie z wymaganiami
w³a�ciwych s³u¿b ochrony zabytków,

2) przestrzeñ terenów 1 ZP, 2 ZP, 3 ZP i 4 ZP, wchodz¹cych
w sk³ad systemu parków rzecznych, wymaga kszta³towa-
nia zieleni ci¹gów pieszych, dojazdów, placów oraz ma³ej
architektury,

3) przestrzeñ, w tym linie zabudowy terenów 1 MW/MN,
2 MW/MN, 3 MW/MN wymaga kszta³towania na zasadzie
formowania wnêtrz przestrzeni publicznej, to znaczy kszta³-
towania zieleni, ci¹gów pieszych, dojazdów, placów oraz
ma³ej architektury,

4) przestrzeñ 1 PG obejmuj¹ca obszar górniczy oraz udoku-
mentowane z³o¿e surowców ilastych ceramiki budowla-
nej wymaga ochrony przed zabudow¹ i zainwestowaniem
nie zwi¹zanym z eksploatacj¹ z³o¿a.

2. W odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzen-
nego, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) Nakazy:

a) rekultywacji terenu 1 PG zgodnie z przepisami § 11
ust. 4, ust. 5, ust. 6,

b) w terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszka-
niow¹ wielorodzinn¹ kszta³towania zabudowy w pro-
jekcie zagospodarowania terenu inwestycji na zasa-
dzie formowania wnêtrz przestrzeni publicznej - osie-
dlowej oraz rozwi¹zania wszystkich problemów prze-
strzennych tego terenu, obejmuj¹cych zabudowê miesz-
kaniow¹, rekreacjê, us³ugi, zieleñ, komunikacjê i infra-
strukturê techniczn¹,

2) Zakazy:
a) lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych w tere-

nach 1 ZP, 2 ZP, 3 ZP i 4 ZP,
b) lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy lub zainwestowania

i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³o¿a w tere-
nie 1 PG.

§ 6

1. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobra-
zu ustala siê:
1) Nakazy:

a) racjonalnego wykorzystania gruntów w terenach prze-
znaczonych do zainwestowania, z zachowaniem w spo-
sobie zagospodarowania dzia³ki lub inwestycji, odpo-
wiednich proporcji miêdzy zabudowan¹ a niezabudo-
wan¹ czê�ci¹ dzia³ki lub czê�ci¹ objêt¹ inwestycj¹, okre-
�lonych wska�nikami powierzchni zabudowanej, w ro-
zumieniu § 3, ust 1, pkt 10 i 11 oraz powierzchni biolo-
gicznie czynnej, w rozumieniu § 3 ust. 12, ustalonymi
dla wyznaczonych terenów w Rozdziale 2 uchwa³y,

b) kompleksowego rozwi¹zywania problemów zabudo-
wy, infrastruktury technicznej, w szczególno�ci gospo-
darki wodno-�ciekowej, komunikacji i zieleni,

c) ochrony cieków wodnych i utrzymania otuliny biolo-
gicznej tych cieków oraz ochrony rowów i innych urz¹-
dzeñ wodnych, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

d) ochrony i kszta³towania terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 1 ZP do 4 ZP,

e) kszta³towania terenów zabudowy zw³aszcza jednoro-
dzinnej w nawi¹zaniu do cech krajobrazu kulturowego
charakterystycznego dla terenów strefy podmiejskiej,

f) rekultywacji terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 PG zgodnie z przepisami Rozdzia³u 2 § 11,

g) stosowania do celów grzewczych i innych potrzeb ener-
getycznych w nowej zabudowie, wy³¹cznie paliw eko-
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logicznie czystych tzn. z zastosowaniem technologii za-
pewniaj¹cych minimalne wska�niki emisji gazów i py-
³ów i sukcesywnej przebudowy w tym kierunku zabu-
dowy istniej¹cej,

h) uwzglêdnienia w projekcie zagospodarowania dzia³ki
lub terenu i objêcia ochron¹ przy lokalizacji inwestycji
budowlanej, cennych istniej¹cych drzew i zadrzewieñ.

i) wyposa¿enia wiêkszych utwardzonych powierzchni ko-
munikacyjnych, w tym parkingów, w kanalizacjê opa-
dow¹, zgodnie z wymaganiami przepisów odrêbnych
z wy³¹czeniem teren eksploatacji górniczej (1 PG),

j) stosowania rozwi¹zañ nawierzchni parkingów pozwa-
laj¹cych na retencjê wód opadowych,

k) utrzymania 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) Zakazy:
a) lokalizacji na obszarze objêtym planem z wyj¹tkiem te-

renu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 PG oraz
czê�ci terenu 4 ZP po³o¿onej w terenie górniczym inwe-
stycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko,
na podstawie przepisów odrêbnych, odnosz¹cych siê do
ochrony �rodowiska, z wyj¹tkiem sieci infrastruktury
technicznej, dróg i innych urz¹dzeñ komunikacji,

b) lokalizacji na terenach zabudowy mieszkaniowej, in-
westycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których mo¿e byæ
wymagane sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na
�rodowisko na podstawie przepisów odrêbnych, z wy-
j¹tkiem infrastruktury technicznej,

c) lokalizacji w terenach zabudowy mieszkaniowej, ozna-
czonych symbolami MN, MN/U, MW/MN inwestycji z za-
kresu dzia³alno�ci us³ugowo - produkcyjnej na dzia³-
kach zabudowy mieszkaniowej oraz w formie lokali
u¿ytkowych, w rozumieniu przepisów prawa budow-
lanego, których oddzia³ywanie na �rodowisko mog³o-
by siêgaæ poza obszar pozostaj¹cy we w³adaniu pro-
wadz¹cego dzia³alno�æ gospodarcz¹ powoduj¹c ob-
ni¿enie, wymaganych na podstawie przepisów odrêb-
nych, poziomów dopuszczalnych w zakresie standar-
dów �rodowiskowych na dzia³kach s¹siednich, a tak¿e
w odniesieniu do znajduj¹cych siê na nich pomiesz-
czeñ mieszkalnych.

2. Wskazuje siê poni¿ej, które z wyznaczonych na rysunku pla-
nu terenów przyporz¹dkowuje siê poszczególnym rodzajom
terenów, zró¿nicowanych pod wzglêdem poziomu ha³asu
w �rodowisku, okre�lonym w przepisach Ustawy prawo
ochrony �rodowiska:
1) tereny wyznaczone na rysunku planu z przeznaczeniem

pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, oznaczone
symbolem MN, na ca³ym obszarze objêtym planem - do-
puszczalny poziom ha³asu w �rodowisku - jak dla tere-
nów "pod zabudowê mieszkaniow¹",

2) tereny wyznaczone na rysunku planu z przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i us³ugow¹,
oznaczone symbolem MN/U - dopuszczalny poziom ha³a-
su jak dla terenów na "cele mieszkaniowo - us³ugowe",

3) tereny wyznaczone na rysunku planu pod zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹, oznaczone
symbolem MW/MN - dopuszczalny poziom ha³asu - jak
dla terenów "pod zabudowê mieszkaniow¹".

§ 7

1. Okre�la siê na rysunku planu obiekty i tereny �rodowiska
kulturowego wystêpuj¹ce na obszarze objêtym planem:
1) Fort pancerny 49a "D³ubnia", wpisany wraz z otoczeniem

do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Ma³o-
polskiego - numer rejestru A 94/M, w tym obiekty kubatu-
rowe, fortyfikacje i formy ziemne, dziedziniec i droga do-
jazdowa oraz ziemne umocnienia polowe, oznaczony na
rysunku planu numerem 1,

2) Budynek mieszkalny o charakterze zabudowy tradycyj-
nej, zgodnie z kartami katalogowymi Wojewódzkiego Urzê-
du Ochrony Zabytków w Krakowie, przy ul. Jeziorany 4,
oznaczony na rysunku planu numerem 2,

3) Stanowiska archeologiczne znajduj¹ce siê w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Krakowie opisane w nastêpuj¹cy
sposób: numer stanowiska w obszarze (numer stanowi-
ska w miejscowo�ci):
a) Nr 2(22) (Zes³awice)
b) Nr 3(34) (Zes³awice)

4) Archeologiczn¹ strefê ochrony konserwatorskiej, której
zasiêg okre�la siê na rysunku planu.

2. W celu ochrony zabytków okre�lonych w ust. 1 pkt 1 w obrê-
bie dzia³ek, na których znajduj¹ siê obiekty, wymaga siê po-
stêpowania zgodnie z przepisami zawartymi w § 12 oraz
przepisami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszarów i obiek-
tów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹.

3. W celu ochrony budynku mieszkalnego o charakterze zabu-
dowy tradycyjnej okre�lonego w ust. 1 pkt 2, wymaga siê
utrzymania i konserwacji obiektu z zachowaniem jego cha-
rakteru i formy architektonicznej.

4. Na obszarze stanowisk archeologicznych, okre�lonych w ust. 1
pkt 3 obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne, odnosz¹ce siê do obsza-
rów i obiektów podlegaj¹cych przepisom o ochronie zabytków.

5. Na obszarze strefy okre�lonej w ust. 1 pkt 4, podczas prowa-
dzenia prac ziemnych wymaga siê nadzorowania prac przez
osobê uprawnion¹ zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§ 8

W zakresie szczególnych wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych ustala siê:
1) Nakazy:

a) lokalizowania zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na ry-
sunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b) sytuowania ogrodzeñ wzd³u¿ dróg publicznych, nie bli¿ej
jezdni ni¿ na wyznaczonych wed³ug rysunku planu liniach
rozgraniczaj¹cych tych dróg,

2) Zakazy:
a) lokalizacji w pasach drogowych, okre�lonych liniami roz-

graniczaj¹cymi na rysunku planu, wolnostoj¹cych, trwa-
le zwi¹zanych z gruntem urz¹dzeñ reklamowych oraz wol-
nostoj¹cych na fundamentach ustawionych na gruncie,

b) lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugowych z naru-
szeniem ustalonej linii zabudowy.

3) Dopuszczenia:
a) lokalizacji w pasach drogowych zadaszonych przystan-

ków autobusowych i niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktu-
ry technicznej oraz zieleni,

b) lokalizacji na wyznaczonej linii rozgraniczaj¹cej pas dro-
gowy w terenach przeznaczonych do zainwestowania,
przed lini¹ zabudowy, zadaszonych os³on lub pomieszczeñ
do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych, ze �ciana-
mi pe³nymi od strony drogi.
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§ 9

1. Istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugow¹, zlokalizo-
wan¹ na obszarze objêtym planem, pozostawia siê z mo¿li-
wo�ci¹ remontów.

2. Okre�la siê na rysunku planu rejony intensywnego spe³zy-
wania pokryw lessowych i zwietrzelinowych, w których przed
lokalizacj¹ jakichkolwiek obiektów kubaturowych lub urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej wymagane s¹ badania geologicz-
no - in¿ynierskie odnosz¹ce siê do oceny stabilno�ci zbocza.

3. Do czasu wyst¹pienia z wnioskiem o zabudowê, w rozumie-
niu prawa budowlanego tereny pozostaj¹ w dotychczaso-
wym u¿ytkowaniu, natomiast w terenie 1 PG tereny pozo-
staj¹ w dotychczasowym u¿ytkowaniu w miarê postêpowa-
nia eksploatacji górniczej.

§ 10

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej w celu zapewnienia prawi-
d³owego funkcjonowania obszaru, w tym spe³nienia wymo-
gów sanitarnych, ustala siê zasady obs³ugi obszaru objête-
go planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostoso-
waniu do potrzeb poszczególnych rodzajów przeznaczenia.

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹-

dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej zlokalizowanych
w obszarze objêtym planem, w tym obs³uguj¹cych ob-
szar nie objêty planem, zapewniaj¹c mo¿liwo�æ ich rozbu-
dowy i modernizacji;

2) tereny przeznaczone pod zainwestowanie nale¿y wypo-
sa¿yæ w pe³ne uzbrojenie techniczne wyprzedzaj¹co lub
równocze�nie z realizacj¹ inwestycji;

3) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizowa-
nie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych
istniej¹cych i projektowanych dróg, ulic, doj�æ pieszych
i pieszo-jezdnych; z uzasadnionych powodów technicznych
i ekonomicznych dopuszcza siê inne trasy infrastruktury
technicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozo-
sta³ych ustaleñ planu;

4) u�ci�lenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury tech-
nicznej nastêpowaæ bêdzie na etapie wydawania decyzji
administracyjnych dla poszczególnych inwestycji;

5) w granicach ca³ego obszaru objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Planu pod-
ziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, nie-
zbêdnych dla inwestycji zlokalizowanych na tym terenie
zgodnie z przeznaczeniem tego terenu;

6) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z plano-
wanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudo-
wê wed³ug przepisów odrêbnych.

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów in-
frastruktury technicznej dla poszczególnych zakresów
okre�lono w przepisach § 25 oraz na rysunkach infrastruk-
tury technicznej stanowi¹cych za³¹czniki Numer 2 i Nu-
mer 3 do niniejszej uchwa³y.

Rozdzia³ 2

Przepisy szczegó³owe w zakresie przeznaczenia terenów
oraz okre�lenia sposobu ich zagospodarowania

i warunków zabudowy

§ 11

1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbo-
lem 1 PG, obejmuj¹cy obszar górniczy, ustalaj¹c podsta-

wowe przeznaczenie tego terenu na eksploatacjê górnicz¹
- wydobywanie surowców ilastych ceramiki budowlanej
ze z³o¿a "Zes³awice" oraz na czynno�ci zwi¹zane z t¹ eks-
ploatacj¹.

2. W wyznaczonym terenie w zakresie przeznaczenia dopusz-
cza siê:
1) lokalizacjê obiektów, urz¹dzeñ i infrastruktury technicz-

nej zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³o¿a,
2) prowadzenie dróg i dojazdów, niewydzielonych zwi¹za-

nych z eksploatacj¹ z³o¿a,
3) dokonywanie nowych podzia³ów i scaleñ nieruchomo�ci

dla potrzeb eksploatacji górniczej i rekultywacji,
4) sk³adowanie mas ziemnych, w tym nadk³adu, na tym-

czasowych wa³ach i ha³dach technologicznych na sk³a-
dowisku wewnêtrznym oraz wokó³ wyrobiska zgodnie
z projektem zagospodarowania z³o¿a i przepisami od-
rêbnymi pod warunkiem lokalizowania sk³adowisk na
terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgra-
niczaj¹cymi jako teren 1 PG oraz w miarê potrzeb na
terenie 4 ZP,

5) sk³adowanie mas ziemnych na sta³ych sk³adowiskach
(na czas nieograniczony) wy³¹cznie w terenie wyzna-
czonym na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi
jako teren 1 PG oraz wy³¹cznie do wysoko�ci poziomu
istniej¹cego terenu na granicy wokó³ wyznaczonego
tereny 1 PG,

6) mo¿liwo�æ prze³o¿enia istniej¹cych linii elektroenerge-
tycznych i ruroci¹gu wody surowej φ 600 lub zastosowa-
nie filarów lub pasów ochronnych.

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1, w zakresie
przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹-
zuj¹ przepisy ogólne okre�lone w § 5 do § 10, a ponadto
ustala siê:
1) Nakazy:

a) prowadzenia wydobycia surowców zgodnie z aktu-
aln¹ koncesj¹, aktualnym projektem zagospodarowa-
nia z³o¿a i planem ruchu zak³adu górniczego oraz prze-
pisami odrêbnymi,

b) ochrony terenów po³o¿onych wokó³ terenu 1 PG przed
mo¿liwym, zwi¹zanym z eksploatacj¹, osuwaniem siê
mas ziemnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem tere-
nu 3 MN oraz terenu 3 ZP wzd³u¿ granicy z terenem
1 PG przez zastosowanie filarów ochronnych lub in-
nych koniecznych zabezpieczeñ,

c) odpowiedniego zabezpieczenia krawêdzi wyrobiska
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

d) zabezpieczeñ rejonu eksploatacji podczas prac wydo-
bywczych przed osuwaniem siê mas ziemnych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

e) zminimalizowania zapylenia na terenach wokó³ tere-
nu eksploatacji,

f) zabezpieczenia dróg i dojazdów po³o¿onych w obsza-
rze górniczym przy wyst¹pieniu takich konieczno�ci
przez zastosowanie pasów lub filarów ochronnych,

g) rekultywacji terenu 1 PG zgodnie z przeznaczeniem
i przepisami okre�lonymi w ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz
ustaleniami okre�lonymi na rysunku planu.

2) Zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy, obiektów i urz¹-
dzeñ oraz infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z wy-
dobywaniem surowca do czasu zakoñczenia eksploata-
cji i przeprowadzenia rekultywacji terenu.

4. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1, teren pod-
lega rekultywacji z przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹.

5. W zakresie przeznaczenia terenu po przeprowadzonej re-
kultywacji pod zieleñ urz¹dzon¹ dopuszcza siê:
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1) przeznaczenie nie wiêcej ni¿ 10% terenu pod lokaliza-
cjê obiektów us³ugowych komercyjnych zwi¹zanych
z funkcj¹ parkow¹ oraz urz¹dzeñ i obiektów sportu i re-
kreacji zgodnie z przepisami § 5 - § 10 i § 15 ust. 5
z wyj¹tkiem nakazu okre�lonego w § 15 ust. 5 lit. d,
pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla te-
renów poeksploatacyjnych badañ geologiczno - in¿y-
nierskich,

2) prowadzenie dróg i dojazdów niewydzielonych i lokaliza-
cjê parkingów - wielko�æ zajêcia terenu zgodnie z potrze-
bami przy spe³nieniu przepisów § 25,

3) lokalizacjê tymczasowych obiektów handlowych o po-
wierzchni nie wiêkszej ni¿ 10 m2 i powierzchni ³¹cznej dla
ca³ego terenu nie wiêkszej ni¿ 150 m2,

4) prowadzenie tras pieszych i rowerowych,
5) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (rze�by, fontan-

ny, ³awki itp.)
6) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
7) lokalizacjê zbiorników wodnych.

6. W zakresie zagospodarowania terenu, przeznaczonego po
rekultywacji pod zieleñ urz¹dzon¹ obowi¹zuj¹ przepisy § 5
do § 10 oraz:
1) Nakazy:

a) zabezpieczenia ca³ego terenu przed osuwaniem siê
mas ziemnych,

b) utrzymania zieleni urz¹dzonej,
c) zapewnienia na ca³ym terenie niezbêdnych dojazdów,

ci¹gów pieszych oraz miejsc parkingowych w ilo�ci
przejêtej w oparciu o wska�niki okre�lone w § 24.

2) Zakazy:
a) lokalizowania ekranów akustycznych,
b) lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych nie zwi¹zanych

z terenem.
7. Transport surowca z terenu 1 PG w sposób dotychczaso-

wy lub drog¹ 3 KD(D).
8. Wyznacza siê na rysunku planu istniej¹cy filar oporowy

w zachodniej czê�ci obszaru w terenie 1 PG z wymaga-
niem jego utrzymania w celu zabezpieczenia stateczno�ci
po³udniowo - zachodniej �ciany wyrobiska z mo¿liwo�ci¹
modyfikacji na podstawie stosownych ekspertyz.

9. Powierzchnie terenu nie objête eksploatacj¹, do czasu jej
rozpoczêcia, na terenie wyznaczonym w ust. 1 pozostaj¹
w dotychczasowym wykorzystaniu.

10. Wymaga siê prowadzenia rekultywacji terenu wyznaczo-
nego w ust. 1 w sposób systematyczny, w miarê koñczenia
eksploatacji w poszczególnych czê�ciach terenu.

11. Na terenie wyznaczonym wed³ug ust. 1 obowi¹zuj¹ przepi-
sy odrêbne.

§ 12

1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 ZF, ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu pod
zieleñ forteczn¹, wraz z zespo³em fortecznym - Fort pancer-
ny 49a "D³ubnia", wpisany wraz z otoczeniem do rejestru
zabytków nieruchomych Województwa Ma³opolskiego - nu-
mer rejestru A 94/M, w tym: obiekty kubaturowe, fortyfika-
cje i formy ziemne, dziedziniec i droga dojazdowa oraz ziem-
ne umocnienia polowe.

2. W wyznaczonym wed³ug ust. 1 terenie oznacza siê na ry-
sunku planu granicê zabytku wpisanego do rejestru zabyt-
ków nieruchomych Województwa Ma³opolskiego pod nume-
rem rejestru A 94/M obejmuj¹c¹ Fort 49a "D³ubnia" wraz z
otoczeniem, w obrêbie której obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne,
odnosz¹ce siê do ochrony zabytków,

3. W wyznaczonym wg ust. 1 terenie w zakresie przeznaczenia
dopuszcza siê:
1) wykorzystanie i adaptacjê terenu i obiektów dla lokaliza-

cji funkcji us³ugowych okre�lonych w pkt 2,
2) wykorzystanie i przystosowanie terenu i obiektów fortu

dla realizacji funkcji turystycznej to jest hotelu, schroni-
ska turystycznego lub domu wycieczkowego, wraz z za-
pleczem, kawiarni¹, sal¹ konferencyjn¹ i urz¹dzeniami
sportowymi,

3) kszta³towanie i odtwarzanie zieleni,
4) lokalizacjê infrastruktury technicznej w celu adaptacji

obiektów fortecznych do nowych funkcji.
4. W wyznaczonym wed³ug ust. 1 terenie w zakresie sposobu

zagospodarowania dopuszcza siê:
1) mo¿liwo�æ prowadzenia robót budowlanych, w tym prac

konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcji obiek-
tów, budowy nowych obiektów budowlanych i urz¹dzeñ,

2) lokalizacjê urz¹dzeñ i powierzchni sportowych pod wa-
runkiem zachowania obecnego ukszta³towania terenu,
a w szczególno�ci reliktów umocnieñ polowych zlokalizo-
wanych na wschód od obiektu fortu,

3) lokalizacjê parkingu - ilo�æ miejsc parkingowych w opar-
ciu o wska�niki okre�lone w § 24,

4) os³oniêcie dachem tarasu strzeleckiego (mo¿liwy prze-
szklony) oraz rekonstrukcjê formy zewnêtrznej kilku wie¿
pancernych,

5) iluminacjê obiektów oraz wnêtrz urbanistycznych, tzn. pla-
ców, dziedziñców itp.,

6) umieszczanie znaków, urz¹dzeñ reklamowych w postaci
tablic, szyldów oraz bannerów i chor¹gwi, pozostaj¹cych
w funkcjonalnym zwi¹zku z u¿ytkowaniem obiektu lub
zespo³u,

7) ciêcie i wymianê zieleni zgodnie z przepisami odrêbnymi.
5. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie

przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹
przepisy ust. 2 do ust. 4 oraz przepisy ogólne okre�lone w § 5
do § 10, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:

a) rewitalizacji, utrzymania i ochrony zespo³u forteczne-
go, w tym obiektów kubaturowych, zieleni fortecznej,
dróg fortecznych oraz form ziemnych i fortyfikacji z mo¿-
liwo�ci¹ rekonstrukcji brakuj¹cych elementów architek-
tonicznych fortu oraz jego uk³adu urbanistycznego

b) wykonania i utrzymania kanalizacji opadowej,
c) zachowania szerokich otwaræ widokowych z urz¹dze-

niem punktów widokowych,
2) Zakazy:

a) dobudowy do zabudowañ fortecznych jakichkolwiek no-
wych kubatur,

b) stosowania neonów oraz reklam �wietlnych emituj¹-
cych pulsuj¹ce lub fosforyzuj¹ce �wiat³o,

c) lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, na tej
czê�ci terenu 1 ZF, która po³o¿ona jest poza granic¹
zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

6. Pozostawia siê na terenie 1 ZF istniej¹cy budynek mieszkal-
ny jednorodzinny z mo¿liwo�ci¹ remontów, rozbudowy i prze-
budowy pod warunkiem spe³nienia przepisów § 5 do § 10
oraz § 13.

§ 13

1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbola-
mi 1 MN do 3 MN ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹: wol-
nostoj¹c¹, bli�niacz¹ i szeregow¹.
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2. W wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia do-
puszcza siê:
1) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej lokalizacjê funkcji

us³ugowej lub produkcyjnej, nie koliduj¹cej z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu w formie wydzielonego
obiektu us³ugowego lub lokalu u¿ytkowego wbudowane-
go w budynek mieszkalny, o powierzchni u¿ytkowej tego
lokalu lub obiektu us³ugowego, nie przekraczaj¹cej 30 %
powierzchni u¿ytkowej (liczonej wraz z lokalem u¿ytko-
wym) budynku mieszkalnego,

2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabu-
dowy mieszkaniowej, dla celów w³asnych,

3) lokalizacjê terenów zieleni urz¹dzonej takiej jak: ogrody,
zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
skwery,

4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczo-
nych terenów zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej,
zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych i dróg wewnêtrznych, za-

pewniaj¹cych dostêpno�æ komunikacyjn¹ dzia³ek nie
przylegaj¹cych bezpo�rednio do terenów wyznaczone-
go na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,

b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebno�ci przejazdu,
c) parkingów, zw³aszcza w przypadku lokalizacji obiektów

us³ugowych,
d) �cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych,

5) lokalizacjê na dzia³kach zabudowy jednorodzinnej budyn-
ków gara¿owych wolnostoj¹cych i wbudowanych z zacho-
waniem przepisów okre�lonych w § 5- § 10 oraz w pkt 6
i ust. 3 pkt 1 lit. k z wykluczeniem gara¿y - blaszaków.

6) na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bli�-
niaczej lokalizacjê budynków mieszkaniowych, gospodar-
czych i gara¿y w granicy dzia³ki prostopad³ej do elewacji
frontowej oraz na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostoj¹cej lokalizacjê budynków gospo-
darczych i gara¿y w granicy dzia³ki prostopad³ej do ele-
wacji frontowej z zastrze¿eniem zgodno�ci z przepisami
odrêbnymi,

7) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze wyznaczonych
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³u-
gowej.

3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1, w zakre-
sie przeznaczenia oraz sposobów zagospodarowania i wa-
runków zabudowy tych terenów, obowi¹zuj¹ przepisy ogól-
ne okre�lone w § 5 - § 10, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:

a) dostosowania sposobu podzia³u terenu przy wyzna-
czaniu nowych dzia³ek do przebiegu granic dzia³ek ist-
niej¹cych w przypadku uzupe³niania istniej¹cych ci¹-
gów zabudowy wzd³u¿ ulic,

b) w terenach, na których nie wyznaczono na rysunku
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy utrzymania li-
nii zabudowy, zgodnie z istniej¹c¹ zabudow¹ s¹siedni¹,

c) ustawienia elewacji frontowej budynku lokalizowane-
go jako uzupe³nienie istniej¹cych ci¹gów zabudowy w
dostosowaniu do uk³adu budynków istniej¹cych w s¹-
siedztwie,

d) utrzymania d³ugo�ci elewacji frontowej nie wiêkszej
ni¿ 20,0 m,

e) utrzymania ³¹cznej d³ugo�ci szeregu budynków zabu-
dowy szeregowej nie wiêkszej ni¿ 45,0 m,

f) stosowania w zabudowie mieszkaniowej jednorodzin-
nej dachów dwu- lub wielospadowych, z kalenic¹ na osi
budynku i symetrycznych spadkach po³aci dachowych

o jednolitym k¹cie nachylenia wynosz¹cym 40o z tole-
rancj¹ do 10o o pokryciu ceramicznym lub ceramiczno-
podobnym (imitacja dachówki) w kolorze czerwonym
z dopuszczeniem tarasów na czê�ci budynków,

g) przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla zabudowy miesz-
kaniowej oraz przy lokalizowaniu nowej zabudowy na
dzia³kach istniej¹cych zapewnienia dojazdu do ka¿dej
dzia³ki z powi¹zaniem z drogami publicznymi,

h) utrzymania wysoko�ci lokalizowanych budynków
mieszkaniowych w nawi¹zaniu do wysoko�ci istnie-
j¹cej zabudowy w terenach s¹siednich i nie wiêkszej
ni¿ 11,0 m mierzonej zgodnie z przepisami prawa bu-
dowlanego,

i) stosowania w zabudowie us³ugowej, na dzia³kach
zabudowy mieszkaniowej, dachów p³askich, a tak-
¿e dwu lub wielospadowych i utrzymania wysoko-
�ci lokalizowanych budynków us³ugowych lub go-
spodarczych oraz gara¿y z dachami p³askimi nie
wiêkszej ni¿ 5,0 m oraz utrzymanie wysoko�ci bu-
dynków us³ugowych z dachami dwu- lub wielospa-
dowymi z kalenic¹ na osi budynku i spadkach po³a-
ci dachowych o k¹cie nachylania 20o - 40o nie wiêk-
szej ni¿ 7,0 m, mierzonej zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego,

j) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki bu-
dowlanej wska�nika powierzchni biologicznie czynnej
w rozumieniu § 3, ust. 1 pkt 12, o wielko�ci nie mniejszej
ni¿ 50%,

k) zapewnienia na dzia³ce, na której przewiduje siê lokali-
zacjê budynku us³ugowego lub lokalu us³ugowego, nie-
zbêdnych miejsc parkingowych w ilo�ci przyjêtej w opar-
ciu o wska�niki okre�lone w § 24 z wykluczeniem prze-
znaczenia na ten cel pasa drogowego wyznaczonego
liniami rozgraniczaj¹cymi,

l) lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej
zgodnie z wyznaczon¹ na rysunku planu nieprzekra-
czaln¹ lini¹ zabudowy.

2) Zakazy:
a) w terenach 1 MN do 3 MN wydzielania dzia³ek budow-

lanych przy dokonywaniu nowych podzia³ów geode-
zyjnych o wielko�ci mniejszej ni¿:
- 600 m2 w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
- 400 m2 w zabudowie jednorodzinnej bli�niaczej,
- 350 m2 w zabudowie jednorodzinnej szeregowej,

b) lokalizacji zabudowy na dzia³kach nowo-wyznaczonych
mniejszych ni¿:
- 600 m2 w zabudowie jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
- 400 m2 w zabudowie jednorodzinnej bli�niaczej,
- 350 m2 w zabudowie jednorodzinnej szeregowej,

c) wydzielania dzia³ek budowlanych przy dokonywaniu
nowych podzia³ów o szeroko�ci frontu to znaczy boku
przyleg³ego do drogi, mniejszej ni¿:
- 20,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

wolnostoj¹cej,
- 15,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

bli�niaczej,
- 9,0 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

szeregowej,
d) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹-

cym warto�æ wska�nika powierzchni zabudowy, usta-
lon¹ na 0,3 w rozumieniu § 3 ust. 1, pkt 11, dla nowej
zabudowy mieszkaniowej oraz dla zabudowy mieszka-
niowej z wydzielonym obiektem us³ugowym lub us³u-
gowo - produkcyjnym oraz w przypadku rozbudowy
budynków istniej¹cych,
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e) stosowania w budynkach mieszkaniowych a tak¿e us³u-
gowych równocze�nie dachów p³askich i po³aciowych
za wyj¹tkiem stosowania tarasu na czê�ci budynku.

4. Utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê us³ugowo - produkcyjn¹
na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej oraz na dzia³kach wy-
dzielonych z mo¿liwo�ci¹ remontów.

5. Wyklucza siê lokalizacjê obiektów us³ugowych czy us³ugo-
wo-produkcyjnych, których oddzia³ywanie na �rodowisko,
przekraczaj¹ce poziom dopuszczalny mog³oby siêgaæ poza
teren przeznaczony pod zabudowê us³ug lub mog³oby spo-
wodowaæ niedopuszczalne obni¿enie standardów �rodowi-
skowych na terenach s¹siednich przeznaczonych dla innej
zabudowy ni¿ us³ugi.

6. W terenie 3 MN okre�la siê rejon intensywnego spe³zywa-
nia pokryw lessowych i zwietrzelinowych, w obrêbie które-
go przed lokalizacj¹ jakichkolwiek obiektów kubaturowych
lub urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wymagane s¹ bada-
nia geologiczno - in¿ynierskie odnosz¹ce siê do oceny sta-
bilno�ci zbocza.

7. W terenach 1 MN i 2 MN w pasach terenów pomiêdzy rzek¹
Baranówk¹ i nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy obowi¹zuj¹
przepisy odrêbne dotycz¹ce utrzymania i ochrony rzeki.

§ 14

1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbola-
mi 1 MW/MN do 3 MW/MN ustalaj¹c podstawowe przezna-
czenie tych terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ wieloro-
dzinn¹ i zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnosto-
j¹c¹, bli�niacz¹ i szeregow¹.

2. W wyznaczonych terenach w zakresie przeznaczenia pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ dopuszcza siê
przeznaczenie terenów zgodnie z przepisami § 13 ust. 2,
ust. 3, ust. 5.

3. W wyznaczonych terenach w zakresie przeznaczenia pod
zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ dopuszcza siê:
1) lokalizacjê us³ug komercyjnych nie koliduj¹cych z podsta-

wowym przeznaczeniem terenu w parterach budynków
mieszkalnych pod warunkiem zajêcia powierzchni parte-
ru nie wiêkszej ni¿ 50%,

2) lokalizacjê urz¹dzeñ sportu i rekreacji na dzia³kach zabu-
dowy mieszkaniowej dla celów w³asnych pod warunkiem
spe³nienia przepisów okre�lonych w § 5 do § 10 w ramach
powierzchni biologicznie czynnej pod warunkiem zajêcia
nie wiêcej ni¿ 20 % tej powierzchni,

3) lokalizacjê zieleni urz¹dzonej takiej jak: zieleñ towarzy-
sz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce, skwery,

4) lokalizacjê komunikacji zwi¹zanej z obs³ug¹ wyznaczo-
nych terenów zabudowy, zw³aszcza:
a) dojazdów nie wydzielonych na rysunku planu oraz dróg

wewnêtrznych, zapewniaj¹cych dostêpno�æ komunika-
cyjn¹ dzia³ek nie przylegaj¹cych bezpo�rednio do wy-
znaczonego na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,

b) dojazdów na zasadzie s³u¿ebno�ci przejazdu,
c) parkingów, zw³aszcza w przypadku lokalizacji us³ug

w parterach budynków,
d) �cie¿ek rowerowych, ci¹gów pieszo - jezdnych i ci¹gów

pieszych.
4. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakre-

sie ich przeznaczenia pod zabudowê jednorodzinn¹ obowi¹-
zuj¹ przepisy § 5 do § 10, a ponadto ustala siê nakazy i zaka-
zy zgodnie z przepisami § 13 ust. 3, ust. 4 i ust. 5.

5. W terenach wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakresie prze-
znaczenia pod zabudowê wielorodzinn¹ obowi¹zuj¹ przepi-
sy § 5 do § 10, a ponadto ustala siê:

1) Nakazy:
a) zapewnienia przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla za-

budowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz przy loka-
lizowaniu nowej zabudowy, na dzia³kach istniej¹cych
dojazdu do ka¿dej dzia³ki i budynku, z powi¹zaniem z dro-
gami publicznymi,

b) utrzymania wysoko�ci budynków mieszkaniowych wie-
lorodzinnych, nie wiêkszej ni¿ 13,0 m mierzonej zgod-
nie z przepisami prawa budowlanego,

c) stosowania dachów dwu lub wielospadowych z kale-
nic¹ na osi budynku i symetrycznych spadkach po³aci
dachowych o jednolitym k¹cie nachylenia od 20o - 40o,
o pokryciu ceramicznym lub ceramiczno podobnym (imi-
tacje dachówki) w kolorze czerwonym z dopuszczeniem
tarasów na czê�ci budynków,

d) zachowania, w sposobie zagospodarowania dzia³ki bu-
dowlanej lub powierzchni objêtej inwestycj¹, wska�ni-
ka powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu § 3
ust. 1 pkt 12, o wielko�ci nie mniejszej ni¿ 40 %,

e) zapewnienia na dzia³ce, na której lokalizuje siê now¹ za-
budowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, niezbêdnych miejsc
parkingowych w ilo�ci przyjêtej w oparciu o wska�niki okre-
�lone w § 24 w odniesieniu do potrzeb mieszkaniowych
oraz us³ugowych, je¿eli taka funkcja lokalizowana jest
w parterach budynków mieszkaniowych,

f) lokalizowania gara¿y dla potrzeb mieszkaniowych wy-
³¹cznie na kondygnacjach podziemnych budynków miesz-
kaniowych wielorodzinnych zgodnie z potrzebami.

2) Zakazy:
a) lokalizowania nowej i rozbudowy istniej¹cej zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej nie zgodnie z wyznaczo-
nymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy,

b) lokalizowania budynków mieszkaniowych wielorodzin-
nych o d³ugo�ci wiêkszej ni¿ 50,0 m,

c) lokalizowania w parterach budynków powierzchni han-
dlowej wiêkszej ni¿ 200 m2,

d) zabudowy dzia³ki budowlanej w stopniu przekraczaj¹-
cym warto�æ wska�nika powierzchni zabudowy w ro-
zumieniu § 3 ust. 1 pkt 11, ustalon¹ na poziomie 0,3 dla
nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami
w parterach budynków oraz w przypadku rozbudowy
tych budynków.

6. Utrzymuje siê istniej¹c¹ w terenie 3 MW/MN zabudowê us³u-
gow¹ z mo¿liwo�ci¹ remontów w rozumieniu prawa budow-
lanego pod warunkiem zachowania przepisów okre�lonych
w § 5 do § 10 oraz:
1) utrzymania istniej¹cej wysoko�ci budynku,
2) utrzymania istniej¹cej powierzchni zabudowy,
3) utrzymania wska�nika powierzchni biologicznie czynnej

minimum 30% w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 12,
4) zapewnienia niezbêdnych miejsc parkingowych w ilo�ci

przyjêtej w oparciu o wska�niki okre�lone w § 25,
5) wyklucza siê prowadzenie rodzajów produkcji, których

oddzia³ywanie mog³oby powodowaæ obni¿enie standar-
dów �rodowiskowych na dzia³kach s¹siednich,

6) dopuszcza siê zmianê funkcji z produkcyjnej na us³ugi
komercyjne.

7. Wyklucza siê lokalizacjê us³ug w parterach budynków, któ-
rych oddzia³ywanie na �rodowisko przekraczaj¹ce poziom
dopuszczalny mog³oby siêgaæ poza obiekt zlokalizowany
w parterze budynku lub mog³oby spowodowaæ niedopusz-
czalne obni¿enie standardów �rodowiskowych na dzia³ce
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
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§ 15

1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbo-
lem 1 MN/U i 2 MN/U ustalaj¹c podstawowe przeznacze-
nie tego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹ wolnostoj¹c¹, bli�niacz¹, szeregow¹ i us³ug komer-
cyjnych.

2. W wyznaczonych terenach w zakresie przeznaczenia pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ dopuszcza siê prze-
znaczenie gruntu zgodnie z przepisami § 13 ust. 2.

3. W wyznaczonych terenach w zakresie przeznaczenia pod
zabudowê us³ug komercyjnych dopuszcza siê przeznacze-
nie gruntu pod:
1) zieleñ urz¹dzon¹,
2) dojazdy nie wydzielone w planie, zapewniaj¹ce dostêp-

no�æ komunikacyjn¹ dzia³ek nie przylegaj¹cych do wy-
znaczonego na rysunku planu uk³adu dróg publicznych,

3) dojazdy na zasadzie s³u¿ebno�ci przejazdu,
4) lokalizacjê parkingów,
5) ci¹gi piesze i pieszo - jezdne,
6) lokalizacjê obiektów oraz urz¹dzeñ infrastruktury tech-

nicznej i komunalnej s³u¿¹cych obs³udze terenów zabu-
dowy us³ugowej

4. W wyznaczonych terenach wed³ug ust. 1 w zakresie jego
przeznaczenia pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 a ponadto przepisy § 13.

5. W wyznaczonych terenach wed³ug ust. 1 w zakresie jego
przeznaczenia pod zabudowê us³ug komercyjnych obowi¹-
zuj¹ przepisy § 5 do § 10, a ponadto ustala siê:
1) Nakazy:

a) zapewnienia przy wyznaczaniu nowych dzia³ek dla za-
budowy us³ugowej oraz przy lokalizowaniu nowej zabu-
dowy na dzia³kach istniej¹cych dojazdu do ka¿dej dzia³ki
i budynku z powi¹zaniem z drogami publicznymi,

b) utrzymania wysoko�ci lokalizowanych budynków us³u-
gowych nie wiêkszej ni¿ 7,0 m, mierzonej zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego,

c) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania dzia³ek
budowlanych oraz terenów wyznaczonych na rysunku
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) zachowania w sposobie zagospodarowania dzia³ki lub
powierzchni objêtej inwestycj¹ wska�nika powierzchni
biologicznie czynnej w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 12 o wiel-
ko�ci nie mniejszej ni¿ 30 %,

e) utrzymania na dzia³kach lub powierzchniach objêtych
inwestycj¹ wska�nika powierzchni zabudowy o wielko-
�ci nie wiêkszej ni¿ 0,5 w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 11,

f) stosowania dachów p³askich lub dachów dwu- lub wie-
lospadowych z kalenic¹ na osi budynku,

g) zapewnienia na dzia³ce lub powierzchni objêtej inwe-
stycj¹ niezbêdnych miejsc parkingowych w ilo�ci przy-
jêtej w oparciu o wska�niki okre�lone w § 24.

2) Zakazy:
a) lokalizowania budynków o d³ugo�ci wiêkszej ni¿ 30,0 m

i szeroko�ci wiêkszej ni¿ 20,0 m,
b) lokalizowania powierzchni handlowej wiêkszej ni¿ 400 m2.

§ 16

1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbo-
lem 1 ZP do 5 ZP ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tych
terenów na publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹, w nawi¹zaniu do
systemu parków rzecznych.

2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza siê przeznaczenie
gruntów pod:

1) urz¹dzenia i powierzchnie sportu i rekreacji pod warun-
kiem zajêcia nie wiêcej ni¿ 10% powierzchni terenu wy-
znaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,

2) urz¹dzenia zwi¹zane z funkcj¹ parkow¹,
3) drogi i dojazdy nie wydzielone oraz parkingi,
4) ci¹gi piesze, trasy rowerowe,
5) lokalizacjê ma³ej architektury (rze�by, fontanny, ³awki itp.),
6) urz¹dzenia infrastruktury technicznej
7) w czê�ci terenu 4 ZP po³o¿onej w terenie górniczym do-

puszcza siê tymczasow¹ lokalizacjê ha³d surowca na czas
niezbêdny do prawid³owego funkcjonowania wydobycia
i transportu surowca.

3. W wyznaczonych terenach wed³ug ust. 1 w zakresie prze-
znaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹ prze-
pisy § 5 do § 10 oraz:
1) nakaz utrzymania zieleni urz¹dzonej,
2) zakazy:

a) lokalizowania jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej,
b) lokalizowania ekranów akustycznych,
c) lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych.

4. Dopuszcza siê w terenie 4 ZP oraz w terenie 1 ZP przeznacze-
nie gruntu pod lokalizacjê fragmentów po³¹czeñ drogi S7
z uk³adem komunikacyjnym Miasta oraz dopuszcza siê ko-
rektê przebiegu drogi 1 KD(D).

§ 17

1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 W ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu pod
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej z zakresu za-
opatrzenia w wodê.

2. W wyznaczonym terenie wed³ug ust. 1 w zakresie przezna-
czenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabu-
dowy tego terenu obowi¹zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) utrzymuje siê stan istniej¹cy z mo¿liwo�ci¹ rozbudo-

wy, remontów, przebudowy w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, przy zachowaniu nastêpuj¹cych
nakazów:
a) zachowania wysoko�ci budynków nie wiêkszej od ist-

niej¹cej zabudowy,
b) uwzglêdnienia w sposobie zagospodarowania terenu

wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii
zabudowy,

c) zachowania w sposobie zagospodarowania terenu
wska�nika powierzchni biologicznie czynnej w ro-
zumieniu § 3 ust. 1 pkt 12 o wielko�ci nie mniejszej
ni¿ 30 %,

d) utrzymania na terenie wska�nika powierzchni zabudo-
wy o wielko�ci nie wiêkszej ni¿ 0,6 w rozumieniu § 3
ust. 1 pkt 12.

§ 18

1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 R ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie tego terenu jako
teren rolny, w tym u¿ytki rolnicze, sady i ogrody, u¿ytki zielo-
ne, zieleñ ³êgowa, zadrzewienia �ródpolne, obudowa biolo-
giczna cieków wodnych.

2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza siê urz¹dzenia in-
frastruktury technicznej nie wymagaj¹ce wy³¹czenia grun-
tów z u¿ytkowania rolnego. W rejonie potencjalnego osu-
wania siê mas ziemnych przed lokalizacj¹ jakichkolwiek
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wymagane jest wyko-
nanie badañ geologiczno - in¿ynierskich odnosz¹cych siê
do oceny stabilno�ci zbocza.
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3. W granicach terenów wyznaczonych wed³ug ust. 1 w zakre-
sie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹-
zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:

a) ochrony terenów przed zabudow¹,
b) ochrony istniej¹cych drzew i grup zieleni wysokiej,
c) ochrony cieków wodnych i rowów.

2) Zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.

§ 19

1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KD(Z) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na teren tra-
sy drogi publicznej - drogi zbiorczej.

2. W wyznaczonym terenie wed³ug ust. 1 w zakresie jego prze-
znaczenia dopuszcza siê wykorzystanie czê�ci terenu pod �cie¿-
ki rowerowe, ci¹gi piesze, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹ oraz
os³ony akustyczne i przystanki komunikacji publicznej.

3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie
przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹
przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:

a) utrzymania szeroko�ci wyznaczonej drogi w liniach roz-
graniczaj¹cych wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿
20,0 m,

b) utrzymania szeroko�ci jezdni nie mniejszej ni¿ 7,0 m
(1 x 2 pasy ruchu),

2) Zakaz lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych.

§ 20

1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KD(L) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na czê�æ pasa
drogowego trasy drogi publicznej - drogi lokalnej.

2. W wyznaczonym terenie wed³ug ust. 1 w zakresie jego prze-
znaczenia dopuszcza siê wykorzystanie czê�ci terenu pod
�cie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, zieleñ i infrastrukturê tech-
niczn¹ oraz przystanki komunikacji publicznej.

3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie
przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹
przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:

a) utrzymania szeroko�ci pasa drogowego w liniach rozgra-
niczaj¹cych wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿ 10,0 m,

b) utrzymania szeroko�ci jezdni nie mniejszej ni¿ 6,0 m.
2) Zakaz lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych.

§ 21

1. Wyznacza siê na rysunku planu tereny oznaczone symbola-
mi 1 KD(D) do 3 KD(D) ustalaj¹c podstawowe przeznacze-
nie na tereny tras dróg publicznych - dróg dojazdowych.

2. W wyznaczonych terenach wed³ug ust. 1 w zakresie prze-
znaczenia dopuszcza siê wykorzystanie czê�ci terenów pod
ci¹gi piesze, zieleñ i infrastrukturê techniczn¹.

3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1, w zakre-
sie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹-
zuj¹ przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakazy:

a) utrzymania szeroko�ci pasa drogowego w liniach rozgra-
niczaj¹cych wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿ 10,0 m,

b utrzymania szeroko�ci jezdni nie mniejszej ni¿ 5,0 m.
2) Zakaz lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych,
3) G³ównym przeznaczeniem drogi 3 KD(D) jest prowadze-

nie transportu surowca z terenu 1 PG.

§ 22

1. Wyznacza siê na rysunku planu teren oznaczony symbolem
1 KD(X) ustalaj¹c podstawowe przeznaczenie na teren dro-
gi publicznej pieszo - jezdnej.

2. W wyznaczonym terenie wed³ug ust. 1 w zakresie jego prze-
znaczenia dopuszcza siê prowadzenie infrastruktury tech-
nicznej.

3. W granicach terenu wyznaczonego wed³ug ust. 1 w zakresie
przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania obowi¹zuj¹
przepisy § 5 do § 10 oraz:
1) Nakaz utrzymania szeroko�ci pasa drogowego w liniach roz-

graniczaj¹cych wed³ug rysunku planu i nie mniej ni¿ 5,0 m,
2) Zakaz lokalizowania zieleni, tras rowerowych oraz urz¹-

dzeñ reklamowych.

§ 23

Wyznacza siê na rysunku planu oznaczone symbolami
1 WS i 2 WS - wody �ródl¹dowe - rzeki D³ubnia i Baranówka,
które podlegaj¹ przepisom odrêbnym.

§ 24

1. Ustala siê wska�niki w zakresie wymaganej ilo�ci miejsc
parkingowych:
1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1 MN, 2 MN i 3 MN - zgodnie z potrzebami, lecz nie mniej
ni¿ dwa miejsca na jeden budynek mieszkalny,

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jed-
norodzinnej 1 MW/MN, 2 MW/MN i 3 MW/MN:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zgodnie

z potrzebami, lecz nie mniej ni¿ jedno miejsce na jedno
mieszkanie,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - zgodnie
z potrzebami lecz nie mniej ni¿ jedno miejsce na jedno
mieszkanie,

c) dla zabudowy us³ugowej realizowanej w parterach bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych - 30 miejsc po-
stojowych na 1000 m2 powierzchni us³ugowej lub
100 zatrudnionych,

3) dla zabudowy us³ugowej - 30 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni us³ugowej lub 100 zatrudnionych,

4) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ugowej 1 MN/U i 2 MN/U:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zgodnie

z pkt 1,
b) dla zabudowy us³ugowej - zgodnie z pkt 3

5) w terenach ZP i ZF - zgodnie z potrzebami, w zakresie
obs³ugi zwi¹zanej z ustalon¹ funkcj¹ tych terenów.

§ 25

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu zaopatrzenia w wodê:
1) Obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi trzech

stref ci�nienia krakowskiego wodoci¹gu miejskiego:
a) zbiornika "Krzes³awice Dolne" o rzêdnej linii ci�nieñ

wynosz¹cej - 256.00 m n.p.m. w pó³nocno-zachodniej
czê�ci,

b) zbiornika "Krzes³awice Górne" o rzêdnej linii ci�nieñ -
273 m n.p.m. w czê�ci po³udniowej (ul. Jeziorany) oraz
czê�ci wschodniej (ul. Petöfiego i G. Morcinka),

c) rozbudowanej strefy hydroforni "Krzes³awice" o rzêd-
nej linii ci�nieñ wynosz¹cej obecnie - 305.00 m n.p.m.,
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a projektowanej - 300 m n.p.m. w po³udniowej czê�ci
ul. Petöfiego.

2) Utrzymane zostan¹ znajduj¹ce siê na obszarze objêtym
planem nastêpuj¹ce urz¹dzenia wodoci¹gowe:
a) pompownia wody surowej przy ul. Zes³awickiej,
b) magistrala wody surowej φ 800 mm biegn¹ca z w/w

pompowni wzd³u¿ ul. Nad Baranówk¹, terenami zielo-
nymi w kierunku wschodnim, nastêpnie po³udniowym
do Zak³adu Uzdatniania Wody (ZUW) D³ubnia;

c) magistrala wody surowej φ 600 mm o przebiegu jak
wy¿ej lecz na odcinku oko³o 1200 mb wymaga prze³o-
¿enia lub zabezpieczenia w zwi¹zku z przebiegiem przez
teren eksploatacji górniczej;

d) odcinek ruroci¹gu jajowego φ 800/900 mm tranzytowe-
go, z ujêcia wody "D³ubnia" w Raciborowicach do pom-
powni przy ul. Zes³awickiej poza granicami obszaru.

3) Utrzymany zostanie przebieg istniej¹cej sieci wodoci¹-
gowej:
a) φ 200 mm w ul. Kantorowickiej,
b) φ 150 mm w ul. G. Morcinka, w rejonie cegielni i zalewu

w Zes³awicach,
c) φ 150 mm w ul. Jeziorany (cz. Pó³nocna i po³udniowa)

oraz w rejonie skrzy¿owania z ul. Petöfiego,
d) φ 150 mm w ul. Kownackiej,
e) φ 110 mm w ul. Nad Baranówk¹ we wschodniej czê�ci

ul. G. Morcinka, oraz we wschodniej czê�ci ul. Petöfiego.
4) Dla obs³ugi zainwestowania projektowanego we wschod-

niej czê�ci obszaru, w rejonie ulic: G. Morcinka - Kantoro-
wicka - Petöfiego tj. terenów zabudowy: 1MW/MN, 2MW/
MN, 3MW/MN znajduj¹cych siê na granicy obs³ugi strefy
"Krzes³awice Górne", oraz projektowanej rozbudowy stre-
fy hydroforni "Krzes³awice" - zrealizowany zostanie zgod-
nie z koncepcj¹ ruroci¹g φ 150/100mm znajduj¹cy siê
w projektowanej rozbudowy strefy hydroforni o rzêdnej
linii ci�nieñ - 300 m n.p.m.

5) Dla zainwestowania projektowanego w pó³nocno-zachod-
niej czê�ci obszaru, w rejonie ulic: G. Morcinka - Jeziorany
- Nad Baranówk¹, pozostaj¹cego w strefie obs³ugi zbior-
nika "Krzes³awice Dolne" proponuje siê dla terenów: 1MN
- 2MN, realizacjê krótkich odcinków sieci zasilanych z ru-
roci¹gu φ 150 mm w ul. G. Morcinka - Jeziorany; dla tere-
nów 1MN/U oraz 3MN - realizacjê ruroci¹gu φ 100 mm
"spinaj¹cego" koñcówkê ruroci¹gu w ul. Nad Baranówk¹
w kierunku pó³nocnym - z ruroci¹giem 150 mm w ul. Je-
ziorany.

6) Zainwestowanie projektowane przy po³udniowo-zachod-
niej czê�ci ul. Petöfiego pozostaj¹ce w zasiêgu obs³ugi
hydroforni "Krzes³awice" wymaga jedynie realizacji pod-
³¹czenia do istniej¹cego ruroci¹gu φ 150 mm w ul. Kow-
nackiej.

7) Wzd³u¿ sieci wodoci¹gowej okre�la siê techniczne strefy
ochrony, obejmuj¹ce dla ruroci¹gu do φ 300 mm pas tere-
nu o szeroko�ci po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruro-
ci¹gu - wolny od zabudowy kubaturowej, oraz pas po
1,0 m - wolny od ma³ej architektury i zadrzewieñ, dla umo¿-
liwienia dostêpu i obs³ugi eksploatacyjnej.
Dla magistral wody surowej - odpowiednio po 8,0 m wol-
ne od zabudowy kubaturowej i po 3,0 m bez zadrzewieñ
i ma³ej architektury.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji rozbudowy i bu-
dowy systemu odprowadzania �cieków sanitarnych.
1) Obszar objêty planem pozostaje w zasiêgu obs³ugi cen-

tralnego uk³adu kanalizacji Miasta Krakowa - Nowej Huty
z oczyszczalni¹ �cieków "Kujawy" w obowi¹zuj¹cym sys-
temie kanalizacji rozdzielczej.

2) Utrzymuje siê istniej¹ce na obszarze objêtym planem na-
stêpuj¹ce urz¹dzenia kanalizacyjne;
a) pompownia �cieków sanitarnych przy ul. Zes³awickiej,
b) ruroci¹g t³oczny φ 160 mm w ul. Jeziorany - ul. G. Mor-

cinka (cz. zachodnia) do kana³u ogólnosp³awnego
w ul. Mistrzejowickiej,

c) kana³ sanitarny φ 225 mm w ul. Jeziorany - Nad Bara-
nówk¹,

d) kana³ sanitarny φ 300 mm wzd³u¿ prawego brzegu rze-
ki Baranówki do pompowni "Zes³awice",

e) kana³ sanitarny φ 300 mm w pó³nocnej czê�ci ul. Kanto-
rowickiej,

f) kana³ sanitarny φ 225 mm w po³udniowo-wschodniej
czê�ci ul. Petöfiego wraz z kana³ami bocznymi, ucho-
dz¹cymi do kana³u φ 250 mm w ul. Kantorowickiej.

3) �cieki sanitarne z zainwestowania projektowanego
w pó³nocno-zachodniej czê�ci obszaru sprowadza siê ist-
niej¹cym uk³adem grawitacyjno-pompowym przez pom-
powniê �cieków przy ul. Zes³awickiej ruroci¹giem t³ocz-
nym φ 160 mm w ul. Jeziorany - G.Morcinka do istniej¹ce-
go kolektora ogólnosp³awnego "F" w ul. Mistrzejowickiej,
po zrealizowaniu dla terenu 2MN - krótkich odcinków ka-
na³ów sprowadzaj¹cych �cieki do kana³u φ 300 mm wzd³u¿
prawego brzegu rzeki Baranówki dla terenu 1MN (na za-
chód od ul. Jeziorany) do kana³u φ 225 mm w ul. Jeziorany,
dla zabudowy na lewym brzegu potoku [enklawa 1MN/U
i 3MN] - po przed³u¿eniu kana³u sanitarnego φ 225 mm
w rejonie ul. Nad Baranówk¹.

4) Odbiornikiem �cieków sanitarnych z zainwestowania pro-
jektowanego w czê�ci wschodniej rejonie ulic: G. Morcin-
ka - Kantorowicka - Petöfiego tj. zabudowy 1MW/MN,
2MW/MN, 3MW/MN bêd¹ istniej¹ce kolektory D³ubni.

5) Dla projektowanego zainwestowania konieczna jest re-
alizacja uk³adu grawitacyjno-pompowego z pompowni¹
proponowan¹ w rejonie ul. G. Morcinka przy skrzy¿owa-
niu z projektowan¹ drog¹ 2KD(D) oraz ruroci¹giem t³ocz-
nym w drodze 2KD(D) transportuj¹cym �cieki do istniej¹-
cego kana³u sanitarnego φ 225 mm w ul. Petöfiego.

6) Odbiornikiem �cieków sanitarnych z terenu 2MN/U bêdzie
istniej¹cy kana³ sanitarny φ 300 mm w ul. Kantorowickiej.

7) Wzd³u¿ sieci kanalizacji sanitarnej ustala siê techniczne
strefy ochrony:
a) pas terenu o szeroko�ci po 5 m od zewnêtrznych

krawêdzi kana³u z zakazem lokalizacji zabudowy ku-
baturowej,

b) pas terenu o szeroko�ci po 2,0 m od zewnêtrznej kra-
wêdzi kana³u z zakazem lokalizacji obiektów ma³ej ar-
chitektury i zadrzewieñ.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozbudowy i budowy syste-
mu odprowadzenia wód deszczowych.
1) Podstawowy element odwodnienia obszaru stanowi¹

rowy otwarte i cieki przebiegaj¹ce przez obszar opraco-
wania z g³ównym odbiornikiem rz. D³ubni¹ i jej dop³y-
wem rzek¹ Baranówk¹.

2) Utrzymuje siê naturalny charakter wszystkich istniej¹-
cych rowów i potoków.

3) Utrzymuje siê przebieg istniej¹cego kana³u deszczowego
φ 500 mm w po³udniowo-zachodniej czê�ci ul. Petöfiego.

4) Dla pó³nocno-zachodniej czê�ci obszaru obowi¹zuje zasa-
da powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych.

5) Dla obszaru projektowanego zainwestowania w rejonie
ulic: G. Morcinka - Kantorowickiej - Petöfiego - obowi¹zu-
je realizacja kanalizacji deszczowej w nowo-projektowa-
nych drogach z g³ównym kana³em w ul. G. Morcinka ucho-
dz¹cym do rzeki Baranówki.
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6) Dla powierzchni szczelnej terenów zabudowy us³ugowej,
terenów parkingów obowi¹zuje zasada realizacji kanali-
zacji deszczowej wraz z urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi
oczyszczenie wód zgodnie z odrêbnymi przepisami.

7) �cieki opadowe z terenu eksploatacji ujmowane syste-
mem rowów otwartych wprowadzane s¹ poprzez osad-
niki do rzeki Baranówki i rzeki D³ubni zgodnie z aktualnym
pozwoleniem wodno-prawnym.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemu gazowniczego na terenie objêtym
planem:
1) odbiorcy zasilani s¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów �rednie-

go ci�nienia, �ród³em zaopatrzenia w gaz s¹ stacje reduk-
cyjno-pomiarowe Io "Mistrzejowice" i "Krzes³awice"

2) uk³ad sieci gazowej tworz¹ gazoci¹gi �redniego ci�nienia:
a) φ 160PE mm oraz 32 mm w rejonie ul. Gustawa Morcinka,
b) φ 110PE-100-80 mm w ul. Sandora Petöfiego,
c) φ 50-40 mm w rejonie ul. Architektów i ul. Sandora Petöfiego;

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

4) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga budowy
rozdzielczej sieci gazowej �redniego ci�nienia;

5) projektowana zabudowa zasilana bêdzie z sieci �rednie-
go ci�nienia, odbiorcy o odbiorze godzinowym przekra-
czaj¹cym 60 Nm3/h zasilani bêd¹ z sieci �redniego ci-
�nienia poprzez w³asne stacje redukcyjno-pomiarowe
II stopnia, które zlokalizowane bêd¹ na dzia³kach tych od-
biorców w dostosowaniu do zagospodarowania terenu,
z zachowaniem strefy zagro¿enia wybuchem oraz odle-
g³o�ci bezpiecznych do obiektów zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6) 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;

7) szeroko�æ stref kontrolowanych, których linia �rodkowa
pokrywa siê z osi¹ gazoci¹gu, dla planowanych gazoci¹-
gów �redniego ci�nienia powinna byæ zgodna z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów ciep³owniczych:
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 w �ród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste ekolo-
gicznie, z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych mi-
nimalne wska�niki emisji gazów i py³ów do powietrza.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu elektroenergetycznego:
1) obszar objêty planem zasilany jest w energiê elektryczn¹

w oparciu o sieæ elektroenergetyczn¹ �redniego napiêcia
poprzez stacje transformatorowe SN/nn;

2) utrzymuje siê lokalizacjê linii elektroenergetycznych �red-
niego i niskiego napiêcia, z zastrze¿eniem ust. 3;

3) w terenie PG planuje siê przebudowê linii napowietrz-
nych 15 kV poza teren eksploatacji górniczej;

4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców
nast¹pi z istniej¹cych i planowanych stacji transforma-

torowych, istniej¹ce stacje transformatorowe SN/nn bêd¹
przebudowywane w dostosowaniu do narastaj¹cego za-
potrzebowania na moc elektryczn¹; lokalizacja i ilo�æ do-
datkowych linii i stacji SN/nn wynikaæ bêdzie z bilansu
potrzeb na dostawê mocy i energii elektrycznej przez prze-
widywanych w planie odbiorców;

5) w terenach 1MW/MN, 2 MW/MN wskazuje siê lokalizacjê
nowych stacji transformatorowych SN/nn, dla zasilania
tych stacji planuje siê doprowadzenie linii �redniego na-
piêcia 15 kV;

6) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudo-
wy sieci niskiego napiêcia, szczegó³owy przebieg linii ni-
skiego napiêcia zostanie ustalony na etapie wydawania
decyzji administracyjnych;

7) wskazuje siê jako zasadê budowê planowanych stacji
transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji na-
powietrznych lub wnêtrzowych;

8) zakaz zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ terenów bêd¹-
cych w pasie napowietrznych linii elektroenergetycznych
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów telekomunikacyjnych:
1) utrzymuje siê przebieg istniej¹cych sieci i obecn¹ lokali-

zacjê urz¹dzeñ telekomunikacyjnych;
2) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹pi

w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunikacyjn¹
oraz poprzez rozbudowê lub budowê nowych urz¹dzeñ
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej;

3) wskazuje siê, jako zasadê lokalizacjê urz¹dzeñ 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 prze-
wodowej.

Rozdzia³ 3

Przepisy koñcowe

§ 26

Przeznaczenie gruntów rolnych i le�nych na cele nierolni-
cze i niele�ne nastêpuje zgodnie z przepisami odrêbnymi doty-
cz¹cymi ich ochrony.

§ 27

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

§ 28

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Krakowa.

§ 29

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada

Poz. 557
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ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"ZES£AWICE" W KRAKOWIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Zes³awice zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹-
du w okresie od 6.06.2008 r. do 4.07.2008 r. W wyznaczonym
terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych projektu planu, tj. do
dnia 18.07.2008 r., wp³ynê³o 13 uwag.

Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1536/2008
z dnia 7 sierpnia 2008 r. wraz z Zarz¹dzeniem Nr 1894/2008
z dnia 29 wrze�nia 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projek-
tu 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.
W zakresie uwag nieuwzglêdnionych przez Prezydenta Miasta
Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyj¹æ nastê-
puj¹cy sposób ich rozpatrzenia:

1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki Nr 410/4 obrêb 3, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1 MW/MN przeznaczonym pod za-

budowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹ wol-
nostoj¹c¹, bli�niacz¹ i szeregow¹

- oznaczonym symbolem 1 KD(X) przeznaczonym pod trasê
drogi publicznej pieszo - jezdnej

[�]*
Wnie�li uwagê, która dotyczy³a:
- rozpatrzenia mo¿liwo�ci przesuniêcia planowanego pasa

drogi publicznej pieszo - jezdnej oznaczonej na rysunku
planu symbolem 1KD(X) - wy³¹cznie w obszar dzia³ek
Nr 425, 414, 413, i 412.

Wnioskuj¹cy, widz¹c zasadno�æ zaistnienia przedmiotowej
drogi, przedstawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty dla jej przesu-
niêcia z dzia³ki Nr 410/4:
- dzia³ka Nr 401/4 zosta³a ju¿ ograniczona postanowieniem

s¹du s³u¿ebno�ci¹ drogi koniecznej pasem szeroko�ci
2,5 m przy granicy z dzia³k¹ Nr 409/2 i 408 na rzecz ka¿-
doczesnego w³a�ciciela dzia³ki Nr 408. Ponowne zawê-
¿enie dzia³ki Nr 410/4 drog¹ 1KD(X) znacznie utrudni jej
zabudowê,

- dzia³ki Nr 415, 414, 413 i 412 s¹ znacznie szersze i zwê¿enie
ich na rzecz nowopowsta³ej drogi nie obni¿y ich warto�ci
w takiej skali jak dzia³ki Nr 410/4.

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

Wyja�nienie:
Pas drogowy wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi, ozna-

czony na rysunku planu symbolem 1KD(X) jest poprowadzo-

ny wzd³u¿ granicy dzia³ek w taki sposób, ¿e przeznacza siê pod
drogê po 2,5 m po obu stronach od osi drogi (o� drogi stanowi¹
granice dzia³ek).

Szeroko�æ dzia³ki 410/4, pomimo poprowadzenia drogi
1KD(X), pozostaje wystarczaj¹ca i w pe³ni odpowiednia do
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zwi¹zku z powy¿-
szym przebieg drogi pozostaje zgodnie z projektem rysunku
planu i uwaga nie zostaje uwzglêdniona.

2. Uwaga Nr 2
Dotyczy dzia³ki Nr 184/3 obrêb 3, która w projekcie planu
znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem 3ZP, przeznaczonym pod publiczn¹

zieleñ urz¹dzon¹,
- oznaczonym symbolem 3 KD(D), przeznaczonym pod dro-

gê publiczn¹ - drogê dojazdow¹

[�]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a:
1) drogi 3KD(D) - droga ta powinna przebiegaæ w linii pro-

stej wzd³u¿ rowu melioracyjnego. Niezrozumia³ym jest,
dla sk³adaj¹cego uwagê, dlaczego przy po³¹czeniu z ulic¹
G. Morcinka w po³owie dzia³ki 183/1 droga ulega za³ama-
niu wchodz¹c na dzia³kê 184/3. Powinna przebiegaæ w linii
prostej po dzia³kach 192/1, 191/1, 190/3 i 182/2. Wówczas
wytyczona droga bêdzie bieg³a na ca³ej d³ugo�ci wzd³u¿
rowu melioracyjnego. W proponowanej lokalizacji drogi,
z dzia³ek 192/1, 191/1, 190/3 i 182/2 powstaje klin pomiê-
dzy drog¹ a rowem melioracyjnym, który bêdzie trudny
do zagospodarowania. Napotka to na opór w³a�cicieli tych
dzia³ek, którzy na pewno bêd¹ domagaæ siê wykupienia
przez miasto tego skrawka ziemi,

2) dzia³ki 184/3 - wariant I - dzia³ka ta powinna byæ dzia³k¹
budowlan¹. Jej lokalizacja bezpo�rednio przy drodze, z bar-
dzo dobrym dojazdem, w s¹siedztwie dzia³ek budowlanych
nadaje jej cech dzia³ki budowlanej pod budownictwo jed-
norodzinne. Wg Studium dzia³ka ta le¿y w pasie terenów
zielonych ci¹gn¹cym siê od obrêbu 4 poprzez dzia³ki 3/16,
3/15 i 3/14. Koncepcja ta mija siê z rzeczywisto�ci¹, gdy¿
dzia³ki te s¹ ju¿ zabudowane domami jednorodzinnymi.
Skoro w/w dzia³ki zosta³y ju¿ wy³¹czone z tego pasa tere-
nów zielonych, z uwagi na budowlany ich charakter to dzia³-
ka 184/3 pod ka¿dym wzglêdem spe³nia normy do wy³¹-
czenia i przekszta³cenia j¹ w tereny budowlane,

3) dzia³ki 184/3 - wariant II - je¿eli punkt 2 jest niemo¿liwy do
zrealizowania to dzia³ka 184/3 z uwagi na przytoczone
powy¿ej walory powinna byæ dostosowana do realizacji
funkcji turystycznej - hotelu, schroniska turystycznego lub
domu wypoczynkowego wraz z zapleczem, kawiarni¹, sal¹
konferencyjn¹ i urz¹dzeniami sportowymi. Takie przezna-
czenie jest dla terenów ZF - zieleni fortecznej w projekcie
uchwa³y Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "Zes³awice" w Krakowie § 12 p.3.2. Skoro na tam-
tym terenie jest mo¿liwo�æ lokalizacji takiego obiektu to
ze spo³ecznego punktu widzenia ta dzia³ka w jeszcze lep-
szym stopniu nadaje siê do tego celu.

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

Wyja�nienie:

Ad 1)
Pas drogowy wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi drogi

3KD(D) zosta³ poprowadzony (na przebiegu, o którym mowa
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w uwadze do projektu planu) zgodnie z przebiegiem istniej¹ce-
go odcinka drogi gruntowej.

Przebieg projektowanej drogi 3KD(D) nie bêdzie mia³ ¿ad-
nego wp³ywu na zagospodarowanie terenu (1R) po³o¿onego
po stronie wschodniej projektowanej drogi poniewa¿ ten te-
ren wyznaczony zosta³ w projekcie planu jako teren rolny.

Ad 2)
Dzia³ka Nr 184/3 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Zes³awice" pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹ w na-
wi¹zaniu do systemu parków rzecznych z wykluczeniem zabu-
dowy. W "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Krakowa" w/w dzia³ka po³o¿ona
jest w terenach otwartych ZO w tym objêtych systemem ziele-
ni i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym obowi¹zuje zgodno�æ zapisów miejscowego planu
z ustaleniami "Studium". Na dzia³kach Nr 3/16, 3/15 i 3/14, któ-
re po³o¿one s¹ w terenie znajduj¹cym siê poza obszarem ob-
jêty projektem planu nie zosta³a zlokalizowana zabudowa.
W zwi¹zku z powy¿szym nie przewiduje siê, przeznaczenia pod
jak¹kolwiek zabudowê terenu, na którym po³o¿ona jest dzia³-
ka Nr 184/3.

Ad 3)
W zwi¹zku z po³o¿eniem dzia³ki Nr 184/3 w terenie wyzna-

czonym w projekcie planu pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹
w nawi¹zaniu do systemu parków rzecznych z wykluczeniem
zabudowy nie mo¿na na w/w dzia³ce lokalizowaæ obiektów
funkcji turystycznej, takich jak hotel, schronisko turystyczne
lub inne obiekty kubaturowe. Dopuszcza siê jedynie w tym
terenie lokalizacjê "urz¹dzeñ i powierzchni sportu i rekreacji
pod warunkiem zajêcia nie wiêcej ni¿ 10% powierzchni tere-
nu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi" oraz dopuszcza
siê urz¹dzenia zwi¹zane z funkcj¹ parkow¹, drogi i dojazdy
nie wydzielone na rysunku planu, parkingi, ci¹gi piesze, trasy
rowerowe, lokalizacjê ma³ej architektury oraz urz¹dzenia in-
frastruktury technicznej.

3. Uwaga Nr 3
Dotyczy dzia³ki Nr 348/2 obrêb 3, która w projekcie planu
po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 1 R, przeznaczonym jako teren rol-

niczy.

[�]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a:

Zmiany przeznaczenia, dla fragmentu dzia³ki Nr 348/2,
z przyjêtego w projekcie planu "1R" na "zabudowê miesz-
kaniow¹ typu MN", tak aby na przedmiotowej dzia³ce
mo¿na by³o postawiæ dom jednorodzinny wolnostoj¹cy
lub bli�niak.
Sk³adaj¹cy uwagê nadmienia, ¿e w najbli¿szej okolicy ist-
nieje ju¿ zabudowa i to wielorodzinna.

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

Wyja�nienie:
Dzia³ka Nr 348/2 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym

w projekcie planu jako teren rolny, w tym grunty rolne, sady
i ogrody, u¿ytki zielone, zieleñ ³êgowa, zadrzewienia i zakrze-
wienia �ródpolne i obudowa biologiczna cieków wodnych,

z wykluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej.
Dzia³ka po³o¿ona jest tak¿e w rejonie potencjalnego osuwania
siê mas ziemnych.

W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w tere-
nie otwartym ZO wchodz¹cym równocze�nie w system zieleni
i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym obowi¹zuje zgodno�æ ustaleñ planu z zapisami "Stu-
dium". W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka Nr 348/2 nie mo¿e byæ
przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê w tym tak¿e pod za-
budowê mieszkaniow¹.

4. Uwaga Nr 4
Dotyczy dzia³ki Nr 264/14 i 297/1 obrêb 3, które po³o¿one
s¹ poza granicami obszaru objêtego projektem planu.

[�]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a zmiany przeznaczenia te-

renu, w którym po³o¿one s¹ dzia³ki Nr 264/14 i 297/1 z te-
renu rolniczego na teren przeznaczony pod zabudowê.

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

Wyja�nienie:
Dzia³ki Nr 264/17 i 289/3 obrêb 3 po³o¿one s¹ poza granica-

mi obszaru objêtego projektem planu.
Uwaga mo¿e podlegaæ rozpatrzeniu w procedurze plani-

stycznej sporz¹dzanego planu tylko w stosunku do dzia³ek, znaj-
duj¹cych siê w granicach planu. W zakresie dzia³ek po³o¿onych
poza granicami planu uwaga nie mo¿e byæ rozpatrywana ze
wzglêdów formalnych.

5. Uwaga Nr 5
Dotyczy dzia³ek Nr 264/17 i 289/3 obrêb 3, które po³o¿one
s¹ poza granicami obszaru objêtego projektem planu

[�]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a zmiany przeznaczenia te-

renu, w którym po³o¿one s¹ dzia³ki Nr 264/17 i 289/3 z te-
renu rolniczego na teren przeznaczony pod zabudowê.
Sk³adaj¹cy uwagê nadmienia, ¿e na dzia³ce 289/3 stoi
dom jednorodzinny w stanie surowym.

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

Wyja�nienie:
Dzia³ki Nr 264/17 i 289/3 obrêb 3 po³o¿one s¹ poza granica-

mi obszaru objêtego projektem planu.
Uwaga mo¿e podlegaæ rozpatrzeniu w procedurze plani-

stycznej sporz¹dzanego planu tylko w stosunku do dzia³ek, znaj-
duj¹cych siê w granicach planu. W zakresie dzia³ek po³o¿onych
poza granicami planu uwaga nie mo¿e byæ rozpatrywana ze
wzglêdów formalnych.

6. Uwaga Nr 6
Dotyczy ca³o�ci projektu planu.

[�]*
wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
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UWAGI OGÓLNE
1. Autorzy planu nie korzystali w czasie przygotowywania

planu z podstawowych opracowañ opisuj¹cych �rodowi-
sko przyrodnicze Krakowa, tj.:
- "Mapy ro�linno�ci rzeczywistej Krakowa" wraz z wa-

loryzacj¹ botaniczn¹, wykonan¹ w latach 2006/07 na
zlecenie UMK, która od roku znajduje siê w dyspozy-
cji UMK;

- opracowania "Koncepcja ochrony ró¿norodno�ci biotycz-
nej Krakowa" wykonanego w Instytucie Nauk o �rodo-
wisku UJ.

2. Plan nie przewiduje ochrony doliny Baranówki i doliny
D³ubni - jako naturalnych dolin rzecznych - dopuszcza za-
budowê, praktycznie do samych brzegów rzek.

3. W przypadku terenów planowanych do zabudowy jedno
i wielorodzinnej brak wyliczenia ile minimalnie i maksy-
malnie bêdzie:
- mieszkañ na terenach przewidzianych w planie do zabu-

dowy,
- ile mieszkañców
- ile samochodów
Bez tych wyliczeñ sporz¹dzona "Prognoza oddzia³ywa-
nia na �rodowisko realizacji ustaleñ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Zes³awice"
Kraków 2008, jest bardzo niepe³na, by nie powiedzieæ
kuriozalna. Wnioski p³yn¹ce z ww. ustaleñ powinny byæ
tak¿e skonfrontowane z sytuacj¹ przestrzenn¹, zaopa-
trzenia w media i systemem komunikacyjnym tej czê�ci
Krakowa i ca³ego Miasta. Na zasadzie sprzê¿enia zwrot-
nego powinny ewentualnie doprowadziæ do modyfika-
cji, zmiany wcze�niejszych ustaleñ projektu niniejszego
planu, tak by rozwi¹zania proponowane w niniejszym
planie by³y spójne z prognoz¹ skutków dla ca³ej infra-
struktury Miasta.

4. W planie nie przewidziano zabudowy wielorodzinnej miej-
sca na urz¹dzenia rekreacyjne.

5. Domagamy siê uwzglêdnienia w projekcie zabudowy
oznaczonej na mapie planu symbolami 1 MW/MN tere-
nu na urz¹dzenia rekreacyjno - sportowe o powierzchni
ok. 1 ha (wykaz urz¹dzeñ rekreacyjnych poni¿ej) oraz
3,5 ha na zieleñ osiedlow¹ zagospodarowan¹ - ma³y
park i oczko wodne.

Wykaz urz¹dzeñ rekreacyjno - sportowych:
- plac zabaw dla dzieci - 0,20 ha
- boisko sportowe do pi³ki no¿nej - 0,41 ha (82 x 50 m)
- boisko do koszykówki - 0,07 ha (38 x 25 m)
- boisko do siatkówki - 0,06 ha (34 x 19 m)
- kort tenisowy - 2 boiska - 0,14 ha (34 x 21 m)

Razem te urz¹dzenia zajm¹ poni¿ej 1 ha (dok³adnie
0,91 ha), a koszt budowy w granicach ceny dwóch miesz-
kañ. Takie zagospodarowanie terenu jest w mo¿liwo�ciach
finansowych ka¿dego inwestora podejmuj¹cego budowê
obiektu wielorodzinnego.
Konieczne jest uwzglêdnienie w planach miejsca na nie-
wielki park pozwalaj¹cy na wypoczynek wszystkim miesz-
kañcom w obrêbie osiedla. Powinien to byæ jeden park
o powierzchni 3 ha lub np. 3 ma³e parki o powierzchni
1 ha. Na tym terenie powinno siê znale�æ tak¿e oczko wod-
ne o powierzchni do 0,28 ha (np. 70 x 40 m).
Inwestor planuj¹cy osiedle powinien byæ zobowi¹zany do
wykupienia terenu pod te urz¹dzenia, ewentualnie mia-
sto powinno taki teren zabezpieczyæ.

Inwestor powinien sfinansowaæ zaprojektowanie, wybu-
dowanie i wyposa¿enie tych miejsc rekreacyjnych, tak by
buduj¹c osiedle stworzyæ od razu infrastrukturê rekre-
acyjn¹ w obrêbie osiedla. Urz¹d Miasta nie powinien
wydawaæ zezwolenia na budowê obiektów wielorodzin-
nych je�li inwestor nie przedstawi planów pe³nej infra-
struktury rekreacyjnej osiedla. Je�li inwestorów jest wiê-
cej, to w³adze Miasta powinny doprowadziæ do wspó³-
uczestniczenia inwestorów w realizacji pe³nej infrastruk-
tury rekreacyjnej, bior¹c na siebie zadanie organizacji
przestrzeni w ramach planowanej zabudowy. Podstawo-
wym instrumentem dla w³adz Miasta jest jednoznaczne
wyznaczenia na mapie planu miejsc na infrastrukturê re-
kreacyjn¹ oraz zapisanie dok³adnie tych wymogów
w uchwale planu zagospodarowania. Dlatego niniejszy
projekt planu powinien zostaæ zwrócony do firmy go przy-
gotowuj¹cej w celu wykre�lenia na planie tych miejsc oraz
zapisania tych ustaleñ w projekcie uchwa³y planu.

6. W planie powinny zostaæ wytyczone korytarze ekolo-
giczne. Korytarze ekologiczne - stanowi¹ podstawowe
elementy przestrzenne ³¹cz¹ce za sob¹ p³aty siedlisk.
Maj¹ podstawowe znaczenie w zachowaniu bioró¿no-
rodno�ci, gdy¿ chroni¹ przed izolacj¹ p³aty siedlisk oto-
czone przez zabudowê i infrastrukturê komunikacyjn¹.
Mog¹ jednocze�nie pe³niæ funkcje kana³ów przewietrza-
nia Miasta. Powinny byæ zaplanowane tak, by miêdzy
poszczególnymi p³atami siedlisk z ka¿dego kierunku geo-
graficznego (N, S,W,E) wystêpowa³ przynajmniej jeden
korytarz ekologiczny.
W zale¿no�ci od roli jak¹ pe³ni¹ na obszarze objêtym pla-
nem nale¿y wytyczyæ trzy typy korytarzy ekologicznych
(wg mapy opracowanej przez Instytut Nauk o �rodowi-
sku Uniwersytetu Jagielloñskiego, przekazanej zespo³o-
wi pracuj¹cemu nad zmian¹ "Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kra-
kowa", fragment mapy z obszarem obejmuj¹cym projekt
planu, z uzupe³nieniami - w za³¹czeniu):
I - korytarz o znaczeniu regionalnym - w przypadku Kra-

kowa s¹ to korytarze ekologiczne g³ównych rzek - do-
p³ywów Wis³y w Krakowie - w tym przypadku Korytarz
(Regionalny) Rzeki D³ubni. Zalecana szeroko�æ - od 300
do 1000 m, nie mniejsza jednak ni¿ 200 m,

II - korytarz o znaczeniu lokalnym - ³¹czy wydzielone jed-
nostki przestrzenne z korytarzami o znaczeniu regio-
nalnym oraz korytarzami o znaczeniu nadrzêdnym.
W obrêbie planu zagospodarowania Zes³awic jest to
Korytarz (Lokalny) Rzeki Baranówki oraz Korytarz Ze-
s³awicki. Zalecana szeroko�æ - 100 m, nie mniejsza jed-
nak ni¿ 50 m,

III - korytarz o znaczeniu miejscowym - ³¹czy najbli¿ej po-
³o¿one wzglêdem siebie obszary niezabudowane - ko-
rytarze te tworz¹ podstawow¹ sieæ umo¿liwiaj¹c¹ mi-
gracje najmniejszych organizmów, maj¹ podstawowe
znaczenia dla przetrwania ssaków, p³azów i motyli.
Zalecana szeroko�æ - 50 m, nie mniejsza jednak ni¿ 30 m.
Na tym obszarze jest to Korytarz Kantorowicki i Kory-
tarz Grêba³owski.

W zaleceniach planu powinna znale�æ siê obligatoryjnie
informacja, ¿e zabudowa ci¹g³a (dotyczy to samej zabu-
dowy i wykonanych ogrodzeñ posesji) wzd³u¿ osi komu-
nikacyjnej (ulicy) nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ 300 m, po któ-
rej powinna byæ luka 100 na trwale zaznaczona w planach
jako teren niemo¿liwy do zabudowy i zagrodzenia p³ota-
mi lub innymi barierami. D³ugo�æ zabudowy szeregowej,
jako zabudowy tworz¹cej ca³kowit¹ barierê nie powinna
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byæ wiêksza ni¿ 100 m, po której powinna byæ przestrzeñ
niezabudowana d³ugo�ci co najmniej 50 m.
By zachowaæ funkcjonalno�æ korytarza ekologicznego, po-
winien obowi¹zywaæ zakaz zabudowy na osi korytarza
ekologicznego miêdzy luk¹ w jednym ci¹gu zabudowy,
a luk¹ w nastêpnym równoleg³ym ci¹gu zabudowy.
W razie gdy niemo¿liwe jest wyznaczenie dro¿nego ko-
rytarza ze wzglêdu na istniej¹c¹ ju¿ zabudowê, nale¿y
go zaznaczyæ w tym planowanym miejscu, z ustanowie-
niem zakazu dalszej zabudowy i zakazu podwy¿szania
istniej¹cych budowli. Miejsca te powinny byæ w przy-
sz³o�ci przewidziane do udro¿nienia korytarza ekologicz-
nego, co oznacza, ¿e w razie pojawienia siê sprzyjaj¹-
cych okoliczno�ci, istniej¹ce budowle zagradzaj¹ce ko-
rytarz powinny byæ usuniête.
Instytucja zlecaj¹ca wykonanie planu czyli Urz¹d Miasta
Krakowa nie mo¿e t³umaczyæ siê nie podjêciem niektó-
rych problemów wyszczególnionych wy¿ej, brakiem ta-
kich wymagañ w obowi¹zuj¹cych ustawach i rozporz¹-
dzeniach. Regulacje prawne okre�laj¹ pewne minimalne
wymagania, za� zakres zadañ wynika z bie¿¹cych potrzeb
i przewidywania zmian spowodowanych uchwaleniem
planu i to musi byæ podstawowym kryterium przy okre-
�laniu zakresu prac planistycznych.
W tym przypadku okre�lenie maksymalnej pojemno�ci
terenów zabudowanych limitowanej liczb¹ mieszkañ
oraz mieszkañców, liczb¹ samochodów (maksymalne
spodziewane natê¿enie ruchu i jego wp³yw na inne
wêz³y komunikacyjne), konieczno�æ zapewnienia odpo-
wiedniej przestrzeni rekreacyjnej oraz zabezpieczenia
ochrony istniej¹cych zasobów przyrody to podstawo-
we wymagania, które powinny byæ realizowane w ka¿-
dym planie lokalnym.

UWAGI SZCZEGÓ£OWE:
1. W § 13.3.2 - jest 0,3 a powinno siê ograniczyæ do 0,1.
2. W § 14.5.1 nale¿y dopisaæ punkt g - konieczno�æ lokalizacji

obiektów rekreacyjnych i sportowych - standardowo - plac
zabaw dla dzieci, boisko do pi³ki no¿nej, siatkówki, koszy-
kówki, dwa korty tenisowe, ma³y park i oczko wodne.

3. § 16.2. Okre�lenie zieleñ urz¹dzona jest nieprecyzyjne.
Powinny to byæ zachowane naturalnie wystêpuj¹ce ze-
spo³y ro�linne. Nale¿y d¹¿yæ do utrzymania terenów
otwartych z naturaln¹ zieleni¹, jednorazowym koszeniem
na pocz¹tku sierpnia.

4. W § 6 ust. 1 nale¿y dodaæ pkt c w brzmieniu: "nowo budo-
wane oraz przebudowywane ci¹gi komunikacyjne i infra-
struktury technicznej musz¹ byæ zaprojektowane w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy pokonanie przez zwierzêta barier eko-
logicznych".

5. W § 6 ust. 2 nale¿y dodaæ pkt d w brzmieniu: "budowy
w korytarzach ekologicznych nowych ogrodzeñ na ³awach
betonowych w przypadkach istniej¹cych ogrodzeñ, sta-
nowi¹cych bariery ekologiczne, przy ich remontowaniu
nale¿y wykonaæ w nich przej�cia dla zwierz¹t".

6. Obszar 1 MW/MN, ze wzglêdu na po³o¿enie na niezabudo-
wanym dotychczas stoku, na terenie korytarza ekologicz-
nego nie powinien byæ terenem budowlanym.
W ostateczno�ci, dopuszczenie zabudowy powinno byæ
ograniczone do budynków 2,5 kondygnacyjnych, w ziele-
ni, w pojedynczych, bli�niaczych lub szeregowych (o ³¹cz-
nej d³ugo�ci szeregu budynków zabudowy szeregowej
nie d³u¿szych ni¿ 100 m), zlokalizowanych na du¿ych dzia³-
kach, ze zorganizowanymi w czê�ci zachodniej obiektami
rekreacyjnymi i sportowymi (plac zabaw dla dzieci, bo-

isko do pi³ki no¿nej, siatkówki, koszykówki, dwa korty te-
nisowe, ma³y park i oczko wodne).

7. W obszarze 1 MW/MN nale¿y wyznaczyæ korytarze
ekologiczne: Grêba³owski i Kantorowicki o szeroko�ci mi-
nimum 50 m. Korytarze te powinny stanowiæ pasy tra-
wiaste oddzielone od zabudowy pasami zadrzewieñ i za-
krzaczeñ.

8. W ci¹gu ul. G. Morcinka nale¿y wyznaczyæ ci¹g pieszo -
rowerowy (jako fragment trasy rowerowej: Grêba³ów -
zalew w Zes³awicach - dolina D³ubni), co u³atwi miesz-
kañcom Nowej Huty korzystanie z terenów rekreacyjnych
o du¿ych walorach przyrodniczych, kulturowych i rekre-
acyjnych oraz bezpieczny dostêp i dojazd rowerowy do
ogrodów dzia³kowych.

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

Wyja�nienie:
dotyczy uwag ogólnych

Podstawowym celem sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru "Zes³awice" jest wy-
znaczenie terenu eksploatacji górniczej na wydobywanie su-
rowców ilastych ceramiki budowlanej zgodnie z przepisami
Ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" oraz Ustawy "o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Równocze�nie
objêto projektem planu obszar w bezpo�rednim otoczeniu te-
renu eksploatacji górniczej.

Projekt planu zosta³ sporz¹dzony zgodnie z zapisami "Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Krakowa" oraz przepisami odrêbnymi.

Ad 1. - W projekcie planu uwzglêdniono opracowanie "Mapa
ro�linno�ci rzeczywistej Krakowa", a tak¿e wiele innych opra-
cowañ w tym "opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb
mpzp obszaru "Zes³awice".

Ad 2. - Projekt planu przewiduje w zdecydowany sposób ochro-
nê rzeki Baranówki i D³ubni wyznaczaj¹c wzd³u¿ tych rzek
du¿e obszary zieleni urz¹dzonej w nawi¹zaniu do systemu
parków rzecznych.

Ad 3. - W merytorycznych materia³ach do projektu planu
okre�lono prognozowan¹ liczbê mieszkañców, która wraz
z zatrudnionymi w us³ugach wyniesie 1800 osób przy za-
³o¿eniach:
3 osoby na jedno mieszkanie i 3,5 osoby na jeden budynek
jednorodzinny.
Ilo�æ samochodów przyjêto: 1 samochód na jedno mieszka-
nie w zabudowie wielorodzinnej oraz 2 samochody na jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny.

Ad 4 i 5. - W projekcie planu przewidziano mo¿liwo�æ lokalizacji
urz¹dzeñ sportowych zarówno w terenach przeznaczonych
pod zabudowê jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹ oraz w tere-
nie zieleni fortecznej, a przede wszystkim w terenach urz¹-
dzonej zieleni publicznej (ZP) a tak¿e w terenie poeksploata-
cyjnym po przeprowadzeniu rekultywacji. (§ 14 ust. 3 pkt 2,
§ 13 ust. 2 pkt 2, § 12 ust. 4 pkt 2, § 16 ust. 2 pkt 1).

W terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi - powinny byæ realizowane (s¹
dopuszczone w ustaleniach planu) urz¹dzenia rekreacyjne
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i sportowe w zale¿no�ci do proponowanego standardu za-
budowy wielorodzinnej i powinny byæ uwzglêdniane w pro-
jekcie realizacyjnym zabudowy.
Na obszarze objêtym projektem planu wyznaczono 18,01 ha
terenów przewidzianych pod zieleñ urz¹dzon¹ (parkow¹),
a tak¿e w miarê rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
przewiduje siê systematycznie przeznaczanie terenów po
zieleñ urz¹dzon¹ wraz z urz¹dzeniami sportowymi do wiel-
ko�ci 45 ha.

Ad 6. - Korytarz ekologiczny rzeki D³ubni w granicach obszaru
objêtego projektem planu zosta³ zachowany przez wyzna-
czenie terenów zieleni urz¹dzonej w³¹czonej do systemu
parków rzecznych.
Pozosta³e tereny przewidziane pod zieleñ o ró¿nych for-
mach zagospodarowania oraz tereny rolnicze wy³¹czo-
ne z zabudowy obejmuj¹ 51,6 ha co stanowi oko³o 40%
ca³ego obszaru objêtego projektem planu, natomiast po
zakoñczeniu eksploatacji górniczej 75% powierzchni ob-
jêtej projektem planu bêdzie przeznaczona pod zieleñ i te-
reny rolnicze.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego jest zgodny z ustawami "Prawo geologiczne i górni-
cze", "Prawo ochrony �rodowiska" i innymi przepisami od-
rêbnymi oraz ustaw¹ "o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym".

dotyczy uwag szczegó³owych

Ad 1. - Pozostawia siê wska�nik 0,3. Wska�nik 0,1 powierzchni
zabudowanej jest nieracjonalny w stosunku do przyjêtych
powierzchni dzia³ek.

Ad 2. - Nie okre�la siê konieczno�ci lokalizacji obiektów rekre-
acyjnych, natomiast dopuszcza siê w miarê potrzeb.

Ad 3. - Tereny otwarte s¹ zachowane w sposób naturalny w te-
renie 1R. Natomiast w pozosta³ych terenach zieleni wyzna-
czonych w projekcie planu, a szczególnie w rejonach poeks-
ploatacyjnych, gdzie nie pozostanie zieleñ naturalna nale¿y
wprowadziæ zieleñ urz¹dzon¹.

Ad 4. - Urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacja (dro-
gi) bêd¹ realizowane zgodnie z przepisami planu oraz prze-
pisami odrêbnymi.

Ad 5. - Nie wprowadza siê ograniczeñ dotycz¹cych ogrodzeñ.

Ad 6. - Obszary przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹
zosta³y wyznaczone zgodnie z zapisami "Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Krakowa".

Ad 7. - Nie wyznacza siê na terenie 1MW/MN korytarzy ekolo-
gicznych. Nie zobowi¹zuj¹ do tego konkretne przepisy i de-
cyzje. W terenie objêtym projektem planu tak¹ rolê spe³nia
dostatecznie teren otwarty 1R.

Ad 8. - W ci¹gu ulicy G. Morcinka jest dopuszczone prowadze-
nie trasy rowerowej.

7. Uwaga Nr 7
dotyczy terenów:
- oznaczonego w projekcie planu symbolem 1 PG - przezna-

czonego pod eksploatacjê górnicz¹

- oznaczonego w projekcie planu symbolem 4 ZP - przezna-
czonego pod publiczn¹ zieleñ urz¹dzon¹.

[�]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a:
Firma zg³asza nastêpuj¹ce propozycje zmian w projekcie
planu:
1. § 6 ppkt 2 ust. a - nale¿a³oby wy³¹czyæ czê�æ terenu o sym-

bolu 4ZP,
2. § 11 ppkt 2 ust. 4 - propozycja zmiany na zapis "sk³adowa-

nie mas ziemnych, w tym nak³adu na tymczasowych i sta-
³ych wa³ach na sk³adowisku wewnêtrznym oraz wokó³
wyrobiska zgodnie z projektem zagospodarowania z³o¿a
i przepisami odrêbnymi pod warunkiem lokalizowania
sk³adowisk na terenie wyznaczonym na rysunku planu
liniami rozgraniczaj¹cymi jako teren 1PG z wy³¹czeniem
czê�ci terenu 4ZP w obszarze istniej¹cych ha³d surowca",

3. § 16 ppkt 3 - w dopuszczeniach zgoda na czasow¹ lokaliza-
cjê ha³d w czasie niezbêdnym dla prawid³owego funkcjo-
nowania wydobycia i transportu i³ów.

Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê czê�ciowo.
Uwaga pozostaje uwzglêdniona w zakresie pkt 1 i 3 uwagi
oraz czê�ciowo w zakresie pkt. 2 uwagi.

Wyja�nienie:
Ad 1. - wprowadza siê zgodnie z uwag¹.

Dopuszcza siê w terenie 4 ZP lokalizacjê do czasu zakoñ-
czenia eksploatacji tymczasowych wa³ów i ha³d techno-
logicznych.

Ad 2. W § 11 ust. 2 pkt 4 redaguje siê nastêpuj¹co:
4. Sk³adowanie mas ziemnych, w tym nadk³adu, na tymcza-

sowych wa³ach i ha³dach technologicznych na sk³adowi-
sku wewnêtrznym oraz wokó³ wyrobiska zgodnie z pro-
jektem zagospodarowania z³o¿a i przepisami odrêbnymi
pod warunkiem lokalizowania sk³adowisk na terenie wy-
znaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi
jako teren 1 PG oraz w miarê potrzeb na terenie 4 ZP.

oraz wprowadza siê pkt 5 o tre�ci:
5. Sk³adowanie mas ziemnych na sta³ych sk³adowiskach

(na czas nieograniczony) wy³¹cznie w terenie wyzna-
czonym na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi
jako teren 1 PG oraz wy³¹cznie do wysoko�ci poziomu
istniej¹cego terenu na granicy wokó³ wyznaczonego
terenu 1 PG

Ad 3. - wprowadza siê zgodnie z uwag¹

8. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ki Nr 374/4 obrêb 3, która w projekcie planu
po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 1R przeznaczonym jako teren rol-

niczy

[�]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a zmian przeznaczenia terenu,

na którym po³o¿ona jest dzia³ka Nr 374/4 z terenu rolnicze-
go na teren przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Dzia³ka Nr 374/4 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym

w projekcie planu jako teren rolny, w tym grunty rolne, sady
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i ogrody, u¿ytki zielone, zieleñ ³êgowa, zadrzewienia i zakrze-
wienia �ródpolne i obudowa biologiczna cieków wodnych, z wy-
kluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej. Dzia³-
ka po³o¿ona jest tak¿e w rejonie potencjalnego osuwania siê
mas ziemnych.

W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w tere-
nie otwartym ZO wchodz¹cym równocze�nie w system zieleni
i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym obowi¹zuje zgodno�æ ustaleñ planu z zapisami "Stu-
dium". W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka Nr 374/4 nie mo¿e byæ
przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê w tym tak¿e pod za-
budowê mieszkaniow¹.

9. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ki Nr 374/5 obrêb 3, która w projekcie planu
po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 1R przeznaczonym jako teren rol-

niczy.

[�]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a zmian przeznaczenia tere-

nu, na którym po³o¿ona jest dzia³ka Nr 374/5 z terenu
rolniczego na teren przeznaczony pod zabudowê miesz-
kaniow¹.

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

Wyja�nienie:
Dzia³ka Nr 374/5 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym

w projekcie planu jako teren rolny, w tym grunty rolne, sady
i ogrody, u¿ytki zielone, zieleñ ³êgowa, zadrzewienia i zakrze-
wienia �ródpolne i obudowa biologiczna cieków wodnych, z wy-
kluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej. Dzia³-
ka po³o¿ona jest tak¿e w rejonie potencjalnego osuwania siê
mas ziemnych.

W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w tere-
nie otwartym ZO wchodz¹cym równocze�nie w system zieleni
i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym obowi¹zuje zgodno�æ ustaleñ planu z zapisami "Stu-
dium". W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka Nr 374/5 nie mo¿e byæ
przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê w tym tak¿e pod za-
budowê mieszkaniow¹.

10. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki Nr 374/6 obrêb 3, która w projekcie planu
po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 1R przeznaczonym jako teren rol-

niczy.

[�]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a zmian przeznaczenia tere-

nu, na którym po³o¿ona jest dzia³ka Nr 374/6 z terenu
rolniczego na teren przeznaczony pod zabudowê miesz-
kaniow¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Dzia³ka Nr 374/6 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym w pro-

jekcie planu jako teren rolny, w tym grunty rolne, sady i ogrody,
u¿ytki zielone, zieleñ ³êgowa, zadrzewienia i zakrzewienia �ród-
polne i obudowa biologiczna cieków wodnych, z wykluczeniem
jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej. Dzia³ka po³o¿ona jest
tak¿e w rejonie potencjalnego osuwania siê mas ziemnych.

W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w tere-
nie otwartym ZO wchodz¹cym równocze�nie w system zieleni
i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym obowi¹zuje zgodno�æ ustaleñ planu z zapisami "Stu-
dium". W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka Nr 374/6 nie mo¿e byæ
przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê w tym tak¿e pod za-
budowê mieszkaniow¹.

11. Uwaga Nr 12
dotyczy dzia³ki Nr 374/7 obrêb 3, która w projekcie planu
po³o¿ona jest w terenie:
- oznaczonym symbolem 1R przeznaczonym jako teren rol-

niczy.

[�]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a zmian przeznaczenia te-

renu, na którym po³o¿ona jest dzia³ka Nr 374/7 z terenu
rolniczego na teren przeznaczony pod zabudowê miesz-
kaniow¹.

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

Wyja�nienie:
Dzia³ka Nr 374/7 po³o¿ona jest w terenie wyznaczonym

w projekcie planu jako teren rolny, w tym grunty rolne, sady
i ogrody, u¿ytki zielone, zieleñ ³êgowa, zadrzewienia i zakrze-
wienia �ródpolne i obudowa biologiczna cieków wodnych, z wy-
kluczeniem jakiejkolwiek sta³ej zabudowy kubaturowej. Dzia³-
ka po³o¿ona jest tak¿e w rejonie potencjalnego osuwania siê
mas ziemnych.

W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa dzia³ka po³o¿ona jest w tere-
nie otwartym ZO wchodz¹cym równocze�nie w system zieleni
i parków rzecznych z wykluczeniem zabudowy.

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym obowi¹zuje zgodno�æ ustaleñ planu z zapisami "Stu-
dium". W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ka Nr 374/7 nie mo¿e byæ
przeznaczona pod jak¹kolwiek zabudowê w tym tak¿e pod za-
budowê mieszkaniow¹.

12. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ek Nr 322/2, 321/2, 320/3 obrêb 3, które w pro-
jekcie planu po³o¿one s¹ w terenie:
- oznaczonym symbolem 1ZF przeznaczonym pod zieleñ for-

teczn¹ wraz z zespo³em fortecznym

[�]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy³a zmian przeznaczenia tere-

nu, na którym po³o¿one s¹ dzia³ki Nr 322/2, 321/2, 320/3
z terenu rolniczego na teren przeznaczony pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.
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Wyja�nienie:
Dzia³ki Nr 322/2, 321/2 i 320/3 po³o¿one s¹ w terenie wy-

znaczonym w projekcie planu jako teren zieleni fortecznej, wraz
z zespo³em fortecznym - Fort pancerny 49a "D³ubnia" wpisa-
ny wraz z otoczeniem do rejestru zabytków nieruchomych Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

Dodatkowo przedmiotowe dzia³ki po³o¿one s¹ w czê�ci tego
terenu, na którym ustalono zakaz lokalizacji jakiejkolwiek za-
budowy kubaturowej. Dzia³ki te po³o¿one s¹ tak¿e czê�ciowo
w rejonie potencjalnego osuwania siê mas ziemnych.

Przeznaczenie dzia³ek Nr 322/2, 321/2 i 320/3 na zieleñ
forteczn¹ wraz z zespo³em fortecznym jest realizacj¹ ustaleñ
"Studium".

W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa dzia³ki po³o¿one s¹ w terenie
zieleni fortecznej ZF wchodz¹cym równocze�nie w system zie-
leni i parków rzecznych.

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym obowi¹zuje zgodno�æ ustaleñ planu z zapisami "Stu-
dium". W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ki Nr 322/2, 321/2 i 320/3
nie mog¹ byæ przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹.

________
* 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.

Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr LXIV/820/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIA O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "ZES£AWICE"

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

Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruk-
tury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Zes³a-
wice" zosta³y okre�lone w ustaleniach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Zes³awi-
ce" - tj. w czê�ci tekstowej i graficznej uchwa³y.

1. Przebudowa, rozbudowa i budowa uk³adu komunika-
cyjnego, obejmuj¹cego:
1) Uk³ad podstawowy dróg publicznych - trasa drogi

1 KD(Z) - przebudowa ul. Morcinka,
2) Uk³ad lokalny obejmuj¹cy trasê drogi 1KD(L) - przebu-

dowa i budowa nowych odcinków ul. Petöfiego,
3) Uk³ad lokalny obejmuj¹cy trasy dróg dojazdowych

1 KD(D) do 3KD(D) - przebudowa oraz budowa no-
wych odcinków ulic Zes³awickiej, Jeziorany oraz
Nad Baranówk¹, budowa nowych tras dróg 2KD(D)
i 3KD(D),

4) Budowa nowej trasy drogi publicznej pieszo - jezdnej
1KD(X).

2. Modernizacja i rozbudowa systemów infrastruktury
technicznej,  obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê.

Utrzymanie oraz modernizacja i rozbudowa systemu
zaopatrzenia w wodê w oparciu o sieæ wodoci¹gu ko-
munalnego miasta Krakowa zasilanego ze zbiornika
"Krzes³awice Dolne", zbiornika "Krzes³awice Górne"
oraz rozbudowanej strefy hydroforni "Krzes³awice":
a) sieæ wodoci¹gowa rozbiorcza,
b) przy³¹cza wodoci¹gowe (wg za³o¿eñ programu

"Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.
w Krakowie na lata 2007-2016").

2) Odprowadzenie �cieków i wód opadowych.
Utrzymanie i rozbudowa oraz budowa systemów ka-
nalizacji sanitarnej w oparciu o centralny uk³ad kanali-
zacji miasta Krakowa - Nowej Huty z oczyszczalni¹ �cie-
ków "Kujawy" :
a) system kanalizacji rozdzielczej w oparciu o:

- pompowniê �cieków sanitarnych przy ul. Zes³awickiej,
- ruroci¹g t³oczny φ 160 mm w ul. Jeziorany - ul. Morcinka

do kana³u ogólnosp³awnego w ul. Mistrzejowickiej,
- kana³ sanitarny φ 225 mm w ul. Jeziorany - Nad

Baranówk¹,
- kana³ sanitarny φ 300 mm wzd³u¿ prawego brzegu

rzeki Baranówki do pompowni "Zes³awice",
- kana³ sanitarny φ 300 mm w pó³nocnej czê�ci ul. Kan-

torowickiej,
- kana³ sanitarny φ 225 mm w po³udniowo - wschodniej

czê�ci ul. Petöfiego wraz z kana³ami bocznymi ucho-
dz¹cymi do kana³u φ 250 mm w ul. Kantorowickiej,

b) system kanalizacji deszczowej w oparciu o rowy
otwarte i cieki przebiegaj¹ce przez obrzar opraco-
wania do rzeki D³ubni i rzeki Baranówki dla pó³noc-
no - zachodniej czê�ci obszaru zasada powierzchnio-
wego odprowadzenia wód opadowych oraz dla te-
renów 1MW/MN, 2MW/MN oraz 3MW/MN realiza-
cjê kanalizacji deszczowej w nowo - projektowanych
drogach z g³ównym kana³em w ul. Morcinka ucho-
dz¹cym do rzeki Baranówka.

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 bu-

d¿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 "part-
nerstwa 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 miejskie
jednostki organizacyjne w³a�ciwe w sprawach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji.
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Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpo�rednie przygotowanie, realizacjê i ob-
s³ugê finansowania prowadz¹ w³a�ciwe w tych sprawach
miejskie jednostki organizacyjne.

Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹-
czeniem odwodnienia terenów) - bezpo�rednie przygoto-
wanie, realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej -
Miejskie 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, przygotowa-
niu 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

parkingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanaliza-

cyjnych (MPWiK S.A.) wraz z programem "Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanali-
zacyjnych Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji S.A. w Krakowie na lata 2007-2016",

d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu
odwodnienia terenów,

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

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

g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych ini-
cjatyw 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 co-
rocznych bud¿etów miasta - okre�laj¹ce terminy, zakresy
(w tym etapowanie) realizacji oraz wielko�æ i strukturê fi-
nansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami
o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowania-
mi obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wyma-
gaj¹ wprowadzenia zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.

Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
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Uchwa³a Nr XXI/110/08
Rady Gminy £ukowica

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w £ukowicy.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 Usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 770, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111), w zwi¹zku z woj. 110 ust. 1 pkt 1 Ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 115 poz. 728), woj. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 7 wrze�nia 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 192 poz. 1378 z pó�n. zm.) oraz woj. 4 ust. 1 i woj. 13 pkt 2
Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 68 poz. 449), Rada Gminy £ukowica uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W statucie O�rodka Pomocy Spo³ecznej w £ukowicy, stano-
wi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XII/76/04 Rady Gminy £ukowi-
ca z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w £ukowicy (Dz. Urz.
Woj. Ma³op. Nr 201 poz. 2259) w § 2 w ust. 3 po pkt 2 dodaje siê
pkt 3 w brzmieniu:
"3) Ustawy z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom upraw-

nionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378
i z 2008 r. Nr 134 poz. 850), oraz przepisów wykonawczych
do tej Ustawy."

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ od 1 pa�dziernika 2008 r.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek
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Uchwa³a Nr XXIV/184/2008
Rady Gminy Osiek

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

Na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 pa�dzierni-
ka 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), Rada
Gminy Osiek uchwala

§ 1

Zmienia siê § 1 uchwa³y Nr XXIV/154/2001 Rady Gminy
w Osieku z dnia 26 wrze�nia 2001 r. w sprawie punktów sprze-
da¿y napojów alkoholowych, w sposób nastêpuj¹cy:

Ustala siê na terenie Gminy Osiek liczbê punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alko-
holu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia:

a) poza miejscem sprzeda¿y - 14 punktów,
b) w miejscu sprzeda¿y - 11 punktów.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Osiek.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Czerny
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