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Data wykonania
czynno�ci wyborczych

do 24 maja 2009 r.

do 30 maja 2009 r.

do 31 maja 2009 r.

12 czerwca 2009 r.
godz. 24oo

13 czerwca 2009 r.

14 czerwca 2009 r.
godz.  6oo -  20oo

Tre�æ czynno�ci

- powo³anie przez Gminn¹ Komisjê Wyborcz¹ w K³aju Obwodowych Komisji Wybor-
czych Nr 3, Nr 6 i Nr 7 oraz podanie do publicznej wiadomo�ci ich sk³adów osobowych

- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy
K³aj o numerach i granicach obwodów g³osowania Nr 3, Nr 6 i Nr 7 oraz o wyznaczo-
nych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3, Nr 6 i Nr 7

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w K³aju o zarejestro-
wanych listach kandydatów na radnego zawieraj¹cego numery list, dane o kandy-
datach umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kan-
dydatów i list

- sporz¹dzenie spisu wyborców

- zakoñczenie kampanii wyborczej

- przekazanie przewodnicz¹cym Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3, Nr 6 i Nr 7
spisu wyborców

- g³osowanie

Wojewoda Ma³opolski: J. Miller

1296

Uchwa³a Nr LXVI/845/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru "Poszerzenie Cmentarza
Pr¹dnik Czerwony".

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 "Poszerzenie Cmentarza Pr¹dnik Czerwony",
zwany dalej "planem", stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny z usta-
leniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Krakowa.

2. Uchwa³a dotyczy obszaru okre�lonego w za³¹czniku graficz-
nym do uchwa³y Nr XVI/188/07 Rady Miasta Krakowa z dnia
13 czerwca 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dza-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "Poszerzenie Cmentarza Pr¹dnik Czerwony".

3. Powierzchnia obszaru objêtego planem wynosi ok. 6 ha.

§ 2

1. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w tre�ci uchwa-
³y stanowi¹ce Tekst Planu oraz zawarte w czê�ci graficznej
planu.

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:
1) czê�æ graficzna planu, obejmuj¹ca Rysunek Planu

wraz z infrastruktur¹ techniczn¹, w skali 1:2000, sta-
nowi¹cy za³¹cznik Nr 1, ustalaj¹cy przeznaczenie i za-
sady zagospodarowania terenów oraz okre�laj¹cy za-

sady uzbrojenia terenów, w tym przebiegi tras infra-
struktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych z nimi
urz¹dzeñ technicznych, które nale¿y traktowaæ jako
orientacyjne;

2) Rozstrzygniêcie, nie bêd¹ce ustaleniami planu - o spo-
sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stano-
wi¹ce za³¹cznik Nr 2.

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3

1. Ustalenia planu stanowi¹ce tre�æ uchwa³y, obejmuj¹:
1) przepisy ogólne zawarte w Rozdziale I;
2) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu zawar-

te w Rozdziale II;
3) ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów i zasad ich

zagospodarowania, zawarte w Rozdziale III;
4) przepisy koñcowe zawarte w Rozdziale IV.

2. Ustalenia planu stanowi¹ce tre�æ uchwa³y, odnosz¹ siê od-
powiednio do ustaleñ wyra¿onych w czê�ci graficznej planu
i obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okre�lonym uchwa³¹.

3. Ustalenia planu nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêd-
nieniem przepisów odrêbnych.

§ 4

Podstawowym celem planu jest zapewnienie warunków
prawnych i przestrzennych dla poszerzenia terenu istniej¹ce-
go cmentarza Pr¹dnik Czerwony, poprzez:
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1) wprowadzenie regulacji umo¿liwiaj¹cych realizacjê podsta-
wowych funkcji w poszerzonej czê�ci cmentarza z zapew-
nieniem powi¹zañ funkcjonalno-przestrzennych z istniej¹c¹
czê�ci¹ cmentarza;

2) ustalenie rozwi¹zañ obs³ugi komunikacyjnej i parkingowej
oraz infrastruktury technicznej;

3) uwzglêdnienie ochrony terenów s¹siednich w zakresie wy-
nikaj¹cym z przepisów odrêbnych.

§ 5

Przeznaczenie w planie gruntów rolnych i le�nych na cele
nierolnicze i niele�ne nastêpuje, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi dotycz¹cymi ich ochrony.

§ 6

1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony

w planie, ograniczony na Rysunku Planu liniami rozgra-
niczaj¹cymi, oznaczony symbolem literowym i kolejnym
numerem w zakresie danego przeznaczenia przypisa-
nym wy³¹cznie do terenu, na obszarze którego obowi¹-
zuj¹ te same ustalenia;

2) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia, który zosta³ ustalony jako je-
dyny lub przewa¿aj¹cy na wyznaczonym terenie, na rzecz
którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflik-
ty przestrzenne, przy zachowaniu zgodno�ci z ustalenia-
mi planu i przepisami odrêbnymi;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który do-
puszczony zosta³ w danym terenie jako uzupe³nienie lub
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warun-
kach okre�lonych w ustaleniach planu;

4) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren ob-
jêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami pro-
jektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów
odrêbnych;

5) wska�niku powierzchni czynnej biologicznie - nale-
¿y przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procen-
towy udzia³ powierzchni terenu zieleni w powierzchni
terenu inwestycji;

6) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku Pla-
nu istniej¹ce i mo¿liwe do realizacji dojazdy, zapewniaj¹-
ce obs³ugê obiektów w ramach terenów inwestycji przez
dostêp do dróg publicznych; przebieg i sposób ich rozwi¹-
zania okre�lany bêdzie na etapie wydawania decyzji ad-
ministracyjnych;

7) okresie �wi¹tecznym - nale¿y przez to rozumieæ okres
od 23 pa�dziernika do 8 listopada;

8) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych -
nale¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe:
a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji wiêkszej ni¿

6,0 m2,
b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej

jeden przekracza 2,0 m,
c) o wysoko�ci najwy¿szej krawêdzi elementu przekra-

czaj¹cej 2,5 m od poziomu terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysoko�ci przekraczaj¹-

cej 13,0 m od poziomu terenu.
9) w³a�ciwych s³u¿bach konserwatorskich - nale¿y przez to

rozumieæ organy kompetencyjnie w³a�ciwe w sprawach
ochrony zabytków.

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

3. Nazwy ulic przywo³ane w Tek�cie Planu i opisane na Rysun-
ku Planu nale¿y rozumieæ jako nazwy nadane ulicom wg
stanu na dzieñ uchwalenia planu; podobnie nale¿y rozumieæ
inne nazwy w³asne np. cieków wodnych, istniej¹cych na dzieñ
uchwalenia planu.

§ 7

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

o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania;

3) tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub o zró¿nicowanych
warunkach zabudowy i zagospodarowania - wed³ug
oznaczeñ symbolami identyfikacyjnymi i kolejnymi nu-
merami w zakresie danego przeznaczenia zastosowany-
mi w tre�ci uchwa³y oraz w czê�ci graficznej planu:
a) 1ZC - teren cmentarza - etap I,
b) 2ZC - teren cmentarza - etap II,
c) 1KD/D, 2KD/D - tereny dróg publicznych klasy dojaz-

dowej.
4) granica cmentarza - etap I;
5) granica cmentarza - etap II.

2. Elementy informacyjne zawarte w czê�ci graficznej planu -
wynikaj¹ce z dokumentów i decyzji wg przepisów odrêb-
nych:
1) granica strefy sanitarnej rozbudowywanej czê�ci cmen-

tarza - 50 m;
2) granica strefy sanitarnej rozbudowywanej czê�ci cmen-

tarza - 150 m - etap I;
3) granica strefy sanitarnej rozbudowywanej czê�ci cmen-

tarza - 150 m - etap II;
4) zasiêg odleg³o�ci 150 m od studni St-1;
5) zasiêg odleg³o�ci 150 m od studni St-2.

3. Elementy informacyjne zawarte w czê�ci graficznej planu -
nie stanowi¹ce ustaleñ planu:

1) granica administracyjna Gminy Miejskiej Kraków;
2) granice i numery dzia³ek;
3) proponowane lokalizacje przystanków autobusowych;
4) proponowany przebieg trasy rowerowej (czê�ciowo

pokrywaj¹cy siê ze Szlakiem Dawnej Twierdzy Kraków
i Szlakiem Turystyczno - Kulturowym Pr¹dnika Czerwo-
nego);

5) istniej¹ce wej�cia na cmentarz;
6) rejon eksponowany, wskazany do lokalizacji dominanty

jako obiektu ma³ej architektury;
7) strefa wej�ciowa okre�laj¹ca rejon wskazany do lokali-

zacji g³ównego wej�cia na tereny rozbudowywanego
cmentarza w powi¹zaniu z lokalizacj¹ przystanków ko-
munikacji zbiorowej z uwzglêdnieniem niezbêdnej prze-
strzeni akumulacji ruchu pieszego, w szczególno�ci
w okresie �wi¹tecznym, o którym mowa w § 6 pkt 7;

8) istniej¹ce wjazdy na cmentarz;
9) istniej¹ce ogrodzenie cmentarza;

10) rów odwadniaj¹cy wraz ze zbiornikiem wód deszczo-
wych;

11) teren istniej¹cego cmentarza Pr¹dnik Czerwony (poza
obszarem planu);

12) teren Fortu Sudó³ (poza obszarem planu);
13) studnie St-1 i St-2 (poza obszarem planu).

4. Elementy infrastruktury istniej¹ce w obszarze planu i poza
nim:
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1) sieæ wodoci¹gowa;
2) sieæ kanalizacji sanitarnej;
3) sieæ kanalizacji deszczowej;
4) napowietrzna linia elektroenergetyczna �redniego napiê-

cia 15 kV;
5) kablowa linia elektroenergetyczna �redniego napiêcia 15 kV;
6) stacja transformatorowa SN/nn;
7) ciep³oci¹g;
8) stacja wymienników ciep³a;
9) linia teletechniczna.

ROZDZIA£ II
USTALENIA OBOWI¥ZUJ¥CE
NA CA£YM OBSZARZE PLANU

§ 8

1. Istniej¹ce tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotych-
czasowy, do czasu zagospodarowania terenów zgodnie
z planem, o ile ustalenia planu nie stanowi¹ inaczej.

2. W obszarze planu obowi¹zuje zorganizowany sposób za-
opatrzenia w wodê, odprowadzania �cieków sanitarnych
i wód deszczowych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
i gospodarki odpadami - ich realizacja wymagana jest wy-
przedzaj¹co lub równocze�nie z realizacj¹ innych inwe-
stycji okre�lonych w planie.

§ 9

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
W celu prawid³owego kszta³towania ³adu przestrzennego i

jego ochrony ustala siê:
1) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamo-

wych, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 8, w ca³ym obszarze
planu;

2) nakaz opracowania dla wszystkich terenów kompleksowych
projektów zieleni z uwzglêdnieniem obiektów ma³ej archi-
tektury i o�wietlenia, z zasad¹ ochrony i utrzymania istniej¹-
cego drzewostanu, z wyj¹tkiem dopuszczeñ okre�lonych prze-
pisami odrêbnymi;

3) zagospodarowanie terenów cmentarza - 1ZC i 2ZC nale¿y
realizowaæ jako kompleksowe za³o¿enie o charakterze par-
kowym - w powi¹zaniu z terenem istniej¹cego cmentarza
Pr¹dnik Czerwony.

§ 10

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego

1. W zakresie ochrony �rodowiska ustala siê:
1) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnie-

niem segregacji odpadów u �róde³ ich powstawania, z jed-
noczesnym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych,
zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie regulacjami prawa miejscowego w Gmi-
nie Miejskiej Kraków;

2) w granicach planu nie wystêpuj¹ tereny zagro¿one osu-
waniem siê mas ziemnych;

3) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu w �rodo-
wisku, wyznaczone planem tereny nie wymagaj¹ przy-
porz¹dkowania ich do poszczególnych rodzajów terenów
okre�lonych w przepisach odrêbnych.

2. Wyznacza siê na podstawie przepisów odrêbnych strefy
sanitarne terenów cmentarza 1ZC i 2ZC o zasiêgu 50 m

i 150 m, w których przepisy te okre�laj¹ odpowiednio nastê-
puj¹ce ograniczenia:
1) w odleg³o�ci do 150 m (strefa sanitarna 150 m) - zakaz

lokalizacji: budynków mieszkalnych, zak³adów produku-
j¹cych artyku³y ¿ywno�ci, zak³adów ¿ywienia zbiorowe-
go b¹d� zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿ywno�ci
oraz studzien i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych - nie posiadaj¹-
cych pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej,

2) odleg³o�æ, o której mowa w pkt 1 mo¿e zostaæ zmniejszo-
na do 50 m (strefa sanitarna 50 m) pod warunkiem, ¿e
teren w granicach od 50 m do 150 m odleg³o�ci od cmen-
tarza posiada sieæ wodoci¹gow¹ i wszystkie budynki ko-
rzystaj¹ce z wody, s¹ do tej sieci pod³¹czone.

§ 11

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

1. Obszar objêty planem jest po³o¿ony poza stref¹ nadzoru
archeologicznego.

2. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty wpisane
do rejestru zabytków ani figuruj¹ce w ewidencji konserwa-
torskiej, ani ¿adne dobra kultury wspó³czesnej.

§ 12

Ustalenia w zakresie wymagañ dotycz¹cych
kszta³towania przestrzeni publicznych

1. Okre�la siê jako przestrzenie publiczne:
1) drogi publiczne oraz otoczenie urz¹dzeñ komunikacji pu-

blicznej,
2) tereny cmentarza 1ZC i 2ZC.

2. Wymagania dotycz¹ce kszta³towania przestrzeni publicznych
ustalaj¹ zapisy § 9 oraz - dla poszczególnych terenów po-
przez szczegó³owe zapisy ustaleñ zawarte w rozdziale
III uchwa³y.

§ 13

Zasady i warunki podzia³u nieruchomo�ci objêtych
planem miejscowym

1. Nie okre�la siê obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia
scaleñ i podzia³u nieruchomo�ci.

2. Ze wzglêdu na specyfikê obszaru nie okre�la siê parame-
trów dla dzia³ek powsta³ych w wyniku podzia³ów lub ³¹cze-
nia nieruchomo�ci.

§ 14

Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy uk³adu komunikacyjnego

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu
przez docelowy uk³ad drogowy przedstawiony na Ry-
sunku Planu:
1) uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:

a) drogê dojazdow¹ 1KD/D - ul. Powstañców po obni¿e-
niu klasy drogi w wyniku prze³o¿enia drogi zbiorczej
poza obszar planu,

b) drogê dojazdow¹ 2KD/D - istniej¹c¹ drogê bez nazwy
na dzia³ce Nr 279, obr. 21, jednostka ewidencyjna: �ród-
mie�cie;

2) po prze³o¿eniu drogi zbiorczej z ul. Powstañców na teren,
okre�lony w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obszaru "Cmentarz - Pr¹dnik Czerwony, czê�æ
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od strony pó³nocnej przy ul. Powstañców", droga 1KD/D
powinna zostaæ wy³¹czona z ruchu ogólnego i dopuszczo-
na do u¿ytkowania tylko dla komunikacji miejskiej i pojaz-
dów w ramach us³ug komunalnych oraz dla dojazdu do
miejsc postojowych z ograniczonym dostêpem;

3) nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, nie-
zbêdne dla poszczególnych inwestycji, dojazdy z dostê-
pem do dróg publicznych nale¿y wytyczaæ w sposób
uwzglêdniaj¹cy obs³ugê terenów znajduj¹cych siê w s¹-
siedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu i przepisami od-
rêbnymi oraz z uwzglêdnieniem mo¿liwo�ci prowadzenia
lokalnych sieci uzbrojenia technicznego;

4) projekty przebudowy uk³adu drogowego powinny
uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu tras
rowerowych, z wykorzystaniem terenów dróg i innych
terenów publicznych; proponowany przebieg trasy rowe-
rowej jest przedstawiony na Rysunku Planu; w procedu-
rach dotycz¹cych przygotowania inwestycji i remontów,
które mog³yby mieæ wp³yw na uk³ad komunikacji rowe-
rowej, jednostki Urzêdu Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane
poddaæ ich rozwi¹zania ocenie - zgodnie z przepisami obo-
wi¹zuj¹cymi w Gminie Kraków;

5) dopuszcza siê lokalizacjê nie wyznaczonych na Rysunku
Planu tras rowerowych;

6) realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania,
u¿ytkowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej,
transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej
wymaga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych
- zgodnie z przepisami odrêbnymi; w ramach projektów
realizacyjnych (a tak¿e w pó�niejszej modernizacji i eks-
ploatacji) nale¿y odpowiednio przewidzieæ infrastruktu-
rê, urz¹dzenia i rozwi¹zania - zapewniaj¹ce warunki dla
poruszania siê osób niepe³nosprawnych (w tym z dys-
funkcj¹ wzroku) - w terenach komunikacji ko³owej, pie-
szej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ komunikacyjnych,
ogólnodostêpnych parkingach, przystankach zbiorowego
transportu publicznego oraz w innych terenach stanowi¹-
cych przestrzenie publiczne.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej obszaru:
1) okre�la siê wymagane ilo�ci miejsc postojowych dla sa-

mochodów osobowych dla terenów cmentarza: minimum
1,5 miejsca na 1000 m2 powierzchni cmentarza;

2) miejsca postojowe ogólnodostêpne powinny byæ wyzna-
czone w terenie 2KD/D;

3) miejsca postojowe z ograniczonym dostêpem, w tym dla
osób niepe³nosprawnych mog¹ byæ wyznaczone w tere-
nie 1KD/D.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹
zbiorow¹:
1) Podstawowym �rodkiem obs³ugi obszaru s¹ linie autobu-

sowe komunikacji miejskiej, m.in. w terenie 1KD/D (ul. Po-
wstañców).

§ 15

Infrastruktura techniczna
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania ob-

szaru objêtego planem, w tym spe³nienia wymogów sani-
tarnych, ustala siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych
rodzajów przeznaczenia.

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) utrzymanie istniej¹cych ci¹gów, urz¹dzeñ i obiektów

uzbrojenia, z zapewnieniem mo¿liwo�ci ich rozbudowy
i przebudowy;

2) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizo-
wanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgranicza-
j¹cych istniej¹cych dróg, doj�æ pieszych i pieszo - jezd-
nych; z uzasadnionych powodów technicznych i ekono-
micznych dopuszcza siê inne trasy infrastruktury tech-
nicznej pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta-
³ych ustaleñ planu;

3) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Planu
podziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie bêdzie sprzeczna
z pozosta³ymi ustaleniami planu;

4) u�ci�lenie lokalizacji urz¹dzeñ i sieci infrastruktury tech-
nicznej nast¹pi na etapie wydawania decyzji admini-
stracyjnych dla poszczególnych inwestycji; szczegó³o-
wy przebieg planowanych sieci infrastruktury technicz-
nej zostanie okre�lony w projekcie budowlanym, a usta-
lony w decyzji o pozwoleniu na budowê dla poszczegól-
nych inwestycji;

5) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z plano-
wanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudo-
wê, zgodnie z warunkami technicznymi i innymi przepi-
sami odrêbnymi;

6) wzd³u¿ istniej¹cych, utrzymywanych, budowanych, roz-
budowywanych i przebudowywanych sieci (przebiegów)
infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ograniczenia w za-
kresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpo-
�rednio przyleg³ych, okre�lone w przepisach odrêbnych.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemu zaopatrzenia w wodê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu wodoci¹gu

komunalnego miasta Krakowa, w strefie zaopatrzenia
w wodê, pracuj¹cej w oparciu o hydroforniê "Na Bar-
ciach" o rzêdnej linii ci�nieñ 270,00 m n. p. m.;

2) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg sieci wodoci¹go-
wej: φ 250 mm ul. Powstañców oraz φ 150 mm wzd³u¿
wschodniej i po³udniowej czê�ci obszaru;

3) zaopatrzenie w wodê planowanego poszerzenia cmen-
tarza Pr¹dnik Czerwony, nast¹pi w oparciu o dotychcza-
sowe wodoci¹gi wymienione w pkt 2, poprzez wykona-
nie przy³¹czy wodoci¹gowych lub rozbudowê miejskiej
sieci w zakresie umo¿liwiaj¹cym wykonanie bezpo�red-
nich przy³¹czy wodoci¹gowych;

4) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i remont sieci
wodoci¹gowej wymienionej w pkt 2;

5) wzd³u¿ istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej
w obszarze planu, ze wzglêdów eksploatacyjnych i reali-
zacyjnych dla wodoci¹gów do φ 300 mm nale¿y uwzglêd-
niæ szeroko�æ pasa ochronnego wolnego od zabudowy,
wynosz¹cego po 3,0 m, licz¹c od zewnêtrznych krawêdzi
ruroci¹gu po ka¿dej z jego stron a o szeroko�ci 1,0 m
od obiektów ma³ej architektury i zadrzewienia;

6) dopuszcza siê odst¹pienie od za³o¿eñ podanych w pkt 5
na zasadach okre�lonych przez Gminê Miejsk¹ Kraków
w przepisach prawa miejscowego.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemu odprowadzania �cieków:
1) w obszarze planu obowi¹zuje system kanalizacji rozdziel-

czej - uk³ad centralny;
2) w obszarze planu brak jest istniej¹cej miejskiej sieci ka-

nalizacji sanitarnej; ze wzglêdu na specyfikê obszaru nie
okre�la siê zasad odprowadzania �cieków sanitarnych;

3) na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w terenach s¹-
siaduj¹cych z obszarem planu, przewiduje siê realizacjê
kanalizacji sanitarnej w drodze 2KD/D, wzd³u¿ której na-
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le¿y uwzglêdniæ szeroko�æ pasa wolnego od zabudowy,
wynosz¹cego minimum 5,0 m od zewnêtrznych krawê-
dzi kana³ów oraz pozostawiæ pas terenu niezagospoda-
rowanego bez obiektów ma³ej architektury i zadrzewie-
nia o szeroko�ci minimum 1,0 m licz¹c od zewnêtrznych
krawêdzi przewodów po ka¿dej z jego stron;

4) dopuszcza siê odst¹pienie od za³o¿eñ podanych w pkt 4
na zasadach okre�lonych przez Gminê Miejsk¹ Kraków
w przepisach prawa miejscowego.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemu odprowadzenia wód opadowych z tere-
nów objêtych planem:
1) odbiornikiem wód i �cieków opadowych bêdzie potok

Sudó³ Dominikañski; ze wzglêdu na ograniczon¹ przepu-
stowo�æ potoku, jedynego w tym rejonie odbiornika wód
wskazana jest realizacja zbiornika retencyjnego;

2) odwodnienie planowanego poszerzenia cmentarza Pr¹d-
nik Czerwony nast¹pi poprzez:
a) sieæ kanalizacji deszczowej,
b) odwodnienie powierzchniowe (liniowe), wzd³u¿ ale-

jek ze sp³ywem poprzez istniej¹cy zbiornik retencyj-
ny z regulowanym odp³ywem do odbiornika, o któ-
rym mowa w pkt 1;

3) odprowadzanie wód opadowych z miejsc postojowych
i parkingów powierzchniowo ze sp³ywem poprzez istnie-
j¹cy zbiornik retencyjny z regulowanym odp³ywem do
odbiornika, o którym mowa w pkt 1.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemu gazowniczego:
1) obszar planu znajduje siê w zasiêgu systemu gazowni-

czego;
2) w obszarze planu brak jest istniej¹cej sieci gazowej;

ze wzglêdu na specyfikê obszaru nie okre�la siê za-
sad zaopatrzenia w gaz; �ród³o zasilania mo¿e nast¹-
piæ w oparciu o znajduj¹cy siê w bezpo�rednim s¹-
siedztwie gazoci¹g �redniego ci�nienia φ 40 mm
w ul. Powstañców;

3) na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w terenach s¹-
siaduj¹cych z obszarem planu, przewiduje siê realizacjê
przed³u¿enia istniej¹cego gazoci¹gu �redniego ci�nienia
φ 40 mm w ul. Powstañców;

4) dla planowanych gazoci¹gów �redniego ci�nienia przy
ustaleniu lokalizacji obiektów i dróg strefa kontrolowana
musi byæ zgodna z przepisami odrêbnymi.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemów ciep³owniczych:
1) utrzymuje siê dotychczasowy sposób ogrzewania obiek-

tów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o indywidualne �ród³a ciep³a;

2) ze wzglêdu na specyfikê obszaru nie okre�la siê zasad
zaopatrzenia w ciep³o.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemu elektroenergetycznego:
1) �ród³em zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objête-

go planem jest stacja GPZ Górka poprzez stacje transfor-
matorowe SN/nn;

2) w obszarze planu brak jest istniej¹cej sieci elektroener-
getycznej;

3) pod³¹czenie nowych odbiorców bêdzie wymaga³o roz-
budowy sieci rozdzielczej �redniego i niskiego napiêcia
oraz budowy nowych stacji transformatorowych SN/nn,
dlatego dla zapewnienia realizacji potrzeb w zakresie
elektroenergetyki dopuszcza siê lokalizacjê nowych sta-
cji transformatorowych SN/nn wraz z w³¹czeniem ich do
sieci �redniego napiêcia.

9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemów telekomunikacyjnych:
1) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg przewodów te-

lekomunikacyjnych; ze wzglêdu na specyfikê obszaru
nie okre�la siê zasad zaopatrzenia w sieci telekomuni-
kacyjne;

2) w terenie objêtym projektem planu dopuszcza siê re-
mont istniej¹cej sieci teletechnicznej, a w przypadku
budowy, rozbudowy i przebudowy zaleca siê jej reali-
zacjê jako sieæ kablow¹ doziemn¹ w obrêbie pasa dro-
gowego.

10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:
1) nale¿y przewidzieæ miejsca na pojemniki s³u¿¹ce do cza-

sowego gromadzenia odpadów sta³ych z uwzglêdnie-
niem segregacji w miejscu ich powstawania z jednocze-
snym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

2) gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczel-
nych, opró¿nianych na zasadach obowi¹zuj¹cych w Gmi-
nie Miejskiej Kraków.

ROZDZIA£ III
PRZEZNACZENIE TERENÓW I

ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 16

1. Wyznacza siê Teren cmentarza - oznaczony na Rysunku Pla-
nu symbolem 1ZC.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja cmen-
tarza komunalnego w pierwszym etapie, jako terenu miejsc
grzebalnych, stanowi¹cego poszerzenie istniej¹cego cmen-
tarza komunalnego Pr¹dnik Czerwony, obejmuj¹ca:
1) powierzchnie grzebalne - zgodnie z przepisami odrêb-

nymi;
2) elementy organizacji przestrzeni cmentarza i komunika-

cji wewnêtrznej w postaci alei pieszych;
3) zieleñ urz¹dzon¹;
4) obiekty ma³ej architektury;
5) sieci i urz¹dzenia wyposa¿enia cmentarza i infrastruktu-

ry technicznej.
3. Dopuszcza siê:

1) lokalizacjê tablic informacyjnych zwi¹zanych z funkcjono-
waniem cmentarza;

2) lokalizacjê obiektów sakralnych wy³¹cznie w formie obiek-
tów ma³ej architektury;

3) lokalizacjê obiektów kolumbarii;
4) realizacjê nie wyznaczonych na Rysunku Planu doj�æ

i dojazdów.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:

1) istniej¹cy obiekt kolumbarii utrzymuje siê dopuszczaj¹c
jego przebudowê;

2) w zagospodarowaniu terenów nale¿y utrzymaæ wska�nik
powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy ni¿ 15%;

3) na etapie przygotowania inwestycji i realizacji zagospo-
darowania terenu nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania
wynikaj¹ce z dokumentacji geotechnicznej oraz z przepi-
sów odrêbnych.

§ 17

1. Wyznacza siê Teren cmentarza - oznaczony na Rysunku
Planu symbolem 2ZC.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja cmen-
tarza komunalnego w drugim etapie, jako terenu miejsc grze-
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balnych o za³o¿eniu parkowym, stanowi¹cego poszerzenie
istniej¹cego cmentarza komunalnego Pr¹dnik Czerwony,
obejmuj¹ca:
1) powierzchnie grzebalne - zgodnie z przepisami odrêbny-

mi i z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 1;
2) elementy organizacji przestrzeni cmentarza i komunika-

cji wewnêtrznej w postaci alei pieszych oraz strefy wej-
�ciowej;

3) zieleñ urz¹dzon¹;
4) obiekty ma³ej architektury;
5) sieci i urz¹dzenia wyposa¿enia cmentarza i infrastruktu-

ry technicznej.
3. Dopuszcza siê:

1) lokalizacjê tablic informacyjnych zwi¹zanych z funkcjono-
waniem cmentarza;

2) lokalizacjê obiektów sakralnych wy³¹cznie w formie obiek-
tów ma³ej architektury;

3) lokalizacjê obiektów kolumbarii;
4) realizacjê nie wyznaczonych na Rysunku Planu doj�æ i do-

jazdów.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:

1) obowi¹zuje zakaz realizacji miejsc grzebalnych dla etapu
II cmentarza do czasu:
a) wyga�niêcia eksploatacji studni St-1 lub St-2 odpowied-

nio - w zasiêgu 150 m od tych studni;
b) pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej budynków miesz-

kalnych w zasiêgu 50-150 m od granicy cmentarza;
2) do czasu realizacji powierzchni grzebalnych etapu II

cmentarza ustala siê mo¿liwo�æ realizacji obiektów,
sieci i urz¹dzeñ na terenie 2ZC okre�lonych w ust. 2
pkt 2-5;

3) istniej¹cy obiekt kolumbarii utrzymuje siê dopuszczaj¹c
jego przebudowê;

4) w zagospodarowaniu terenów nale¿y utrzymaæ wska�nik
powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy ni¿ 15%;

5) na etapie przygotowania inwestycji i realizacji zagospo-
darowania terenu nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania
wynikaj¹ce z dokumentacji geotechnicznej oraz z przepi-
sów odrêbnych.

§ 18

1. Wyznacza siê Tereny dróg publicznych klasy dojazdo-
wej oznaczone na Rysunku Planu symbolami - 1KD/D
i 2KD/D.

2. Dla przebudowy i modernizacji dróg, wymienionych
w ust. 1, ustala siê rezerwy terenu, wyznaczone na Ry-
sunku Planu.

3. Urz¹dzeniami o przeznaczeniu podstawowym w obrêbie li-
nii rozgraniczaj¹cych dróg, wymienionych w ust. 1 s¹:
1) elementy dróg i urz¹dzenia obs³ugi uczestników ru-

chu: jezdnie, chodniki, �cie¿ki rowerowe, pasy i zatoki
postojowe, parkingi, pasy zieleni, przej�cia piesze
i przejazdy rowerowe, zatoki przystankowe, zadasze-
nia przystankowe;

2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i o�wietle-
nie dróg, bariery i wygrodzenia, urz¹dzenia organi-
zacji i sterowania ruchem, obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹-
ce bezpieczeñstwu i ograniczaniu uci¹¿liwo�ci komu-
nikacyjnej.

4. Dopuszcza siê lokalizacjê:
1) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie zwi¹zanych

funkcjonalnie z drogami; w tym urz¹dzenia i obiekty od-
wodnienia terenów cmentarza (rów, zbiornik retencyjny);

2) obiektów ma³ej architektury.

Rozdzia³ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 19

Wysoko�æ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, w zwi¹zku z uchwa-
leniem planu okre�la siê w wysoko�ci: 30%.

§ 20

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 21

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LXVI/845/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"POSZERZENIE CMENTARZA PR¥DNIK CZERWONY"

RYSUNEK PLANU WRAZ Z INFRASTRUKTUR¥ TECHNICZN¥

SKALA 1:2000*

SKOROWIDZ SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LXVI/845/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 marca 2009 r.

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

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W MIEJSCOWYM PLANIE

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"POSZERZENIE CMENTARZA PR¥DNIK CZERWONY"

I. Inwestycje infrastruktury technicznej objête ustalenia-
mi i obszarem planu:
Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruk-
tury technicznej, w tym komunikacyjnej, obszaru "Posze-
rzenie Cmentarza Pr¹dnik Czerwony" zosta³y okre�lone
w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego tj. w uchwale w sprawie uchwalenia planu, w tym
w czê�ci graficznej planu, stanowi¹cej integraln¹ czê�æ
uchwa³y. W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy
Miejskiej Kraków zapisano w planie nastêpuj¹ce inwestycje
infrastrukturalne:

1. Modernizacja i rozbudowa uk³adu komunikacyjnego, obej-
muj¹ca:
Dostosowanie odcinka ul. Powstañców - po wy³¹czeniu ogól-
nego ruchu pojazdów - do lokalnej obs³ugi terenu cmenta-
rza (przystanki autobusowe, chodniki, zatoka parkingowa
i o�wietlenie);

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych syste-
mów infrastruktury technicznej, obejmuj¹ca:
1) Zaopatrzenie w wodê:

Zaopatrzenie w wodê dla odbiorców zlokalizowanych
w obszarze planu planuje siê, w oparciu o istniej¹ce ruro-
ci¹gi wodoci¹gowe.

2) Odprowadzanie �cieków sanitarnych:
Na obszarze planu brak jest istniej¹cej miejskiej sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Ponadto w obszarze planu nie przewi-
duje siê ¿adnych obiektów, z których powinny byæ odpro-
wadzane �cieki sanitarne.

3) Odprowadzenie wód opadowych:
Odprowadzanie wód opadowych nast¹pi poprzez sieæ ka-
nalizacji deszczowej na obszarze projektowanego cmen-
tarza oraz realizacjê zbiornika retencyjnego.

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) �rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej,
b) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne,
c) innych �rodków zewnêtrznych (w tym: dotacji, kredy-

tów i po¿yczek);
3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ

o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno-prywatnego.

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 tych inwestycji.
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 prowadzi spó³ka miejska -
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A.

Przyjmuje siê mo¿liwo�æ wy³¹cznego finansowania inwestycji
z zakresu sieci wodoci¹gowej ze �rodków MPWiK S.A.

W realizacji inwestycji, w ich planowaniu, przygotowaniu
i koordynacji bêd¹ wykorzystane funkcjonuj¹ce i planowane
"programy sektorowe" okre�lone w przyjêtej "Strategii Roz-
woju Miasta" - z zakresu m.in.:
a) modernizacji i rozwoju uk³adu drogowego oraz polityki par-

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

nych (MPWiK S.A.),
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu od-

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

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

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

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: B. Ko�mider
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