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Uchwa³a Nr XXIV/203/2009
Rady Gminy Grybów

z dnia 12 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian Uchwa³y Nr XVII/142/2008 Rady Gminy
Grybów z dnia 21 maja 2008 r. o utworzeniu jednostki
bud¿etowej o nazwie "Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Grybowie".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
z poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 grud-
nia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r.
poz. 43 z pó�n. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ust. 3, 5, 6, 7
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pó�n. zm.) Rada Gminy Grybów
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/142/2008 Rady Gminy Grybów z dnia
21 maja 2008 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opol-
skiego Nr 452 z 2008 r. poz. 3201) wprowadza nastêpuj¹ce
zmiany:
1. § 3 Uchwa³y otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie " Zak³ad

otrzymuje w u¿yczenie nieruchomo�ci i urz¹dzenia wodo-
ci¹gowe".

2. § 6 pkt 2 za³¹cznika do uchwa³y Nr XVII/142/2008 Rady Gmi-
ny Grybów z dnia 21 maja 2008 r. otrzymuje nowe brzmie-
nie " Zapewnienie w³a�ciwej eksploatacji i konserwacji obiek-
tów s³u¿¹cych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wemu odprowadzeniu �cieków przekazanych przez Gminê
w u¿yczenie".

§ 2

Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr XVII/142/2008 Rady
Gminy Grybów z dnia 21 maja 2008 r. pozostaj¹ bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba
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Uchwa³a* Nr LXIV/821/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka".

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 "Park Rzeczny Drwinka", zwany dalej pla-
nem, stwierdzaj¹c jego zgodno�æ z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Krakowa uchwalonego uchwa³¹ Nr XII/87/03
Rady Miejskiej Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni oko³o 50 ha, po³o¿ony
pomiêdzy ulicami: Nowos¹deck¹ a Wielick¹, w granicy okre-
�lonej na rysunku planu zgodnie z uchwa³¹ Nr VII/102/07
Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny
Drwinka".

ROZDZIA£ I
Ustalenia wprowadzaj¹ce

§ 2

1. Podstawowym celem planu jest:
1) ochrona �rodowiska przyrodniczego doliny �ródliskowe-

go odcinka potoku Drwinka, która stanowi wa¿ny element
systemu przyrodniczego miasta oraz

2) stworzenie podstaw do zachowania terenów zieleni i re-
alizacjê inwestycji zwi¹zanych z funkcjami s³u¿¹cymi ce-
lom rekreacji i wypoczynku osiedli mieszkaniowych o wy-
sokiej intensywno�ci zabudowy w s¹siedztwie - Piaski
Wielkie, Piaski Nowe, Na Koz³ówce, Medyka, Podlesie,
Sadka i Kliniec.

2. Realizacja celu planu obejmuje zapisane w jego ustaleniach
dzia³ania dotycz¹ce w szczególno�ci:
1) uwzglêdnienia istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i kra-

jobrazowych w rozwi¹zaniach przestrzennych celem za-
chowania indywidualnego charakteru obszaru,

2) zapewnienia publicznego charakteru obszaru, w tym wa-
runków jego dostêpno�ci i atrakcyjno�ci.

§ 3

1. Integralnymi czê�ciami niniejszej uchwa³y s¹:
1) Za³¹cznik Nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000,
2) Za³¹cznik Nr 2 - Rysunek rozwi¹zañ infrastruktury tech-

nicznej w skali 1:2000,
3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego - nie bêd¹cy ustaleniami planu,

4) Za³¹cznik Nr 4 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania - nie bêd¹cy ustale-
niami planu.

2. Uchwa³a obejmuje ustalenia planu zawarte w:
1) Rozdziale II. Ustalenia Ogólne obowi¹zuj¹ce na ca³ym

obszarze objêtym planem
2) Rozdziale III. Ustalenia Szczegó³owe obowi¹zuj¹ce na po-

szczególnych terenach wyznaczonych liniami rozgranicza-
j¹cymi i wyró¿nionych symbolem literowym lub litero-
wo-cyfrowym,

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentual-
nych czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewo-
dê Ma³opolskiego.
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3) Rysunku planu zawieraj¹cym, poza ustaleniami wynika-
j¹cymi z dokumentów i decyzji wi¹¿¹cych, wg przepisów
odrêbnych, ustalenia planu:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznacze-

niu lub o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospo-
darowaniu terenu,

c) przeznaczenie terenu wg symboli podanych w § 20-32,
d) symbole identyfikuj¹ce tereny,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy,
f) okazy drzew wskazane do ochrony,
g) obiekty zabytkowe ujête w gminnej ewidencji za-

bytków,
h) Strefa Nadzoru Archeologicznego,
i) g³ówna �cie¿ka rowerowa;

4) Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej ustalaj¹-
cym zasady uzbrojenia terenu, obowi¹zuj¹cy w zakresie
ideowego uk³adu sieci infrastruktury technicznej i propo-
nowanej aran¿acji pasów drogowych, do u�ci�lenia na
etapie projektu budowlanego.

3. Ustalenia planu, o których mowa w ust. 2 obowi¹zuj¹ ³¹cznie.
4. Ustalenia planu rozpatrywaæ i stosowaæ z uwzglêdnieniem

przepisów odrêbnych.

§ 4

1. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole dla okre�lenia podstawo-
wego przeznaczenia terenów:

1) MW - teren zabudowy wielorodzinnej
2) MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3) U teren zabudowy us³ugowej,
4) US teren sportu i rekreacji,
5) RU teren gospodarstwa ogrodniczego,
6) ZP teren zieleni urz¹dzonej,
7) ZPU teren zieleni urz¹dzonej z us³ugami,
8) ZU teren zieleni urz¹dzonej osiedlowej,
9) ZL - teren le�ny,

10) KDL - teren drogi publicznej klasy L (lokalnej),
11) KDD teren drogi publicznej klasy D (dojazdowej),
12) KDX teren komunikacji publicznej,
13) KDW teren drogi wewnêtrznej,

2. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospo-
darowania i zabudowy na rysunku planu oraz w tek�cie ni-
niejszej Uchwa³y wyró¿niono symbolem literowym lub cy-
frowo-literowym np. 1MN, gdzie:
a) cyfra - oznacza kolejny numer porz¹dkowy terenu wyró¿-

niaj¹cy go spo�ród pozosta³ych terenów,
b) litery - oznaczaj¹ podstawowe przeznaczenie terenu,

3. Ka¿dy teren o ró¿nym przeznaczeniu lub sposobie zagospo-
darowania i zabudowy na rysunku planu zosta³ ograniczony
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ obowi¹zuj¹c¹ w osi jej oznaczenia gra-
ficznego.

§ 5

1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1;
2) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony

w planie, ograniczony na Rysunku planu liniami roz-
graniczaj¹cymi, oznaczony symbolem przypisanym do
tego terenu;

3) terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ teren
objêty wnioskiem o pozwolenie na budowê i granicami
projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepi-
sów odrêbnych;

4) podstawowym przeznaczeniu - nale¿y przez to rozu-
mieæ ustalony w planie sposób u¿ytkowania terenów
w obrêbie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹-
cymi, któremu winny byæ podporz¹dkowane inne spo-
soby u¿ytkowania okre�lone jako dopuszczone, uzupe³-
niaj¹ce i wzbogacaj¹ce podstawowy sposób u¿ytkowa-
nia. W przeznaczeniu podstawowym mieszcz¹ siê rów-
nie¿ towarzysz¹ce elementy zagospodarowania terenu:
a) zieleñ urz¹dzona, niezbêdna do zapewnienia w³a�ci-

wego procentowego wska�nika powierzchni biologicz-
nie czynnej,

b) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, niezbêd-
ne dla obs³ugi terenu;

5) Strefie Nadzoru Archeologicznego - nale¿y przez to ro-
zumieæ wyznaczony planem obszar strefy ochrony kon-
serwatorskiej w rozumieniu przepisów o ochronie za-
bytków;

6) wska�niku zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ pro-
centowy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni
dzia³ki lub terenu inwestycji,

7) parku rzecznym - nale¿y przez to rozumieæ kompleks
zieleni urz¹dzonej o charakterze parkowym, o funkcjach
rekreacyjnych, edukacyjnych i widowiskowych, zwi¹za-
ny z potokiem Drwinka,

8) elementach wyposa¿enia parku - nale¿y przez to
rozumieæ kompleksowo zaprojektowane urz¹dzenia
o jednolitej formie i z zastosowaniem tych samych ma-
teria³ów:

a) urz¹dzenia "bram", bêd¹cych form¹ przestrzenn¹,
sygnalizuj¹c¹ np. wej�cie do parku - o wysoko�ci
max. 4,0 m od powierzchni terenu,

b) miejsca wypoczynku wyposa¿one w ³awki, poide³-
ka, stojaki na rowery,

c) urz¹dzenia placów zabaw,
d) urz¹dzenia rekreacyjne,
e) urz¹dzenia informacyjne takie jak tablice, drogo-

wskazy - o wysoko�ci max. 2,4 m od powierzchni
terenu oraz o powierzchni ekspozycji max. 4 m2,

f) obiekty ma³ej architektury (nie wliczaj¹c wiat i zada-
szeñ),

g) o�wietlenia;
9) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzo-

ne i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni
niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach dro-
gowych - realizowane wg projektu zieleni opracowane-
go dla zagospodarowania terenu inwestycji jako czê�æ
sk³adowa projektu budowlanego, a tak¿e publicznie do-
stêpne zespo³y zieleni zagospodarowane w sposób kom-
pleksowy;

10) zieleni izolacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ urz¹-
dzon¹ nisk¹ i wysok¹ stanowi¹c¹ izolacjê akustyczn¹
lub widokow¹ przyleg³ych funkcji;

11) frontowej czê�ci dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ
pas terenu o szeroko�ci 15 m mierzony od linii zabu-
dowy w g³¹b dzia³ki budowlanej, od strony dróg pu-
blicznych,

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza
siê wznoszenie budynków z wy³¹czeniem balkonów, log-
gi, werand, wykuszy itp. wystaj¹cych poza obrys budyn-
ku wiêcej ni¿ 1m oraz okre�lonych w ustaleniach planu
rodzajów budowli nadziemnych nie bêd¹cych liniami
przesy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu;

13) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - na-
le¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe - wolnosto-
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j¹ce lub umieszczone na obiekcie budowlanym (w tym
tzw. billboardy):

a) p³aszczyznowe - o powierzchni ekspozycji (elewacji)
wiêkszej ni¿ 6,0 m2,

b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej
jeden przekracza 2,0 m, o wysoko�ci najwy¿szej kra-
wêdzi elementu przekraczaj¹cej 2,5 m od poziomu
przyleg³ego terenu,

c) s³upy i maszty reklamowe o wysoko�ci przekracza-
j¹cej 13,0 m od poziomu przyleg³ego terenu.

14) terenie o skomplikowanych warunkach gruntowych
- nale¿y przez to rozumieæ obszary obejmuj¹ce:

a) tereny osuwiskowe
b) obszary skarp o nachyleniu stoku powy¿ej 35° za-

gro¿one ruchami masowymi.
2. Pozosta³e okre�lenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgod-

nie z ich definicjami okre�lonymi przepisami odrêbnymi.
3. Ilekroæ w uchwale przywo³ane s¹ nazwy ulic nale¿y przez to

rozumieæ nazwy nadane ulicom wg stanu w dniu uchwala-
nia planu.

§ 6

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

ROZDZIA£ II
Ustalenia Ogólne

§ 7

1. Utrzymanie, b¹d� przebudowa istniej¹cej oraz realizacja
nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zago-
spodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naruszaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) wymagañ okre�lonych w Rozdzia³ach I - III.

2. Tereny objête planem utrzymuje siê w dotychczasowym
u¿ytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie
z planem.

3. Ustala siê zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tym-
czasowego zagospodarowania za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. c oraz organizacji placu
budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w planie.

§ 8

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem:

1) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
2) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-

rowego;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz

dóbr kultury wspó³czesnej;
4) zasady ochrony i kszta³towania krajobrazu;
5) zasady kszta³towania przestrzeni publicznych;
6) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci oraz

zasady kszta³towania nowych dzia³ek budowlanych;
7) warunki zagospodarowania terenów o skomplikowanych

warunkach gruntowych;
8) zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
9) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 9

1. Dla ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego ustala siê:
1) zasady ochrony walorów krajobrazowych,
2) zasady lokalizacji obiektów budowlanych na dzia³ce bu-

dowlanej,
3) zasady obs³ugi komunikacyjnej obiektów budowlanych.

2. W zakresie zasad ochrony walorów krajobrazowych usta-
la siê:
1) ochronê walorów widokowych krajobrazu zielonego -

ochronê terenów zielonych o wybitnych walorach krajo-
brazowych, poprzez wykluczenie lokalizacji nowej zabu-
dowy kubaturowej poza istniej¹cymi i ustalonymi w pla-
nie terenami zespo³ów mieszkaniowych, us³ug sportu,
us³ug w ramach terenów ZPU,

2) przeciwdzia³anie dewastacji krajobrazu elementami ist-
niej¹cej i nowoprojektowanej infrastruktury technicznej
poprzez maskowanie ich zieleni¹,

3) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych elementów in-
frastruktury technicznej,

4) zakaz lokalizacji nowych ogrodów dzia³kowych.
3. W zakresie zasad lokalizacji obiektów budowlanych na dzia³-

ce budowlanej ustala siê:
1) zakaz:

a) lokalizacji i urz¹dzania placów handlowych, sk³adowych,
magazynowych,

b) lokalizacji parkingów dla pojazdów o masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 t,

c) lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyj¹tkiem prze-
kryæ namiotowych i pow³ok pneumatycznych przekry-
waj¹cych elementy urz¹dzenia parku typu urz¹dzenia
rozrywkowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

d) budowy ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ o wysoko�ci
powy¿ej 2,20m,

e) lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych,
f) wprowadzania napowietrznych linii przesy³owych,

2) dopuszcza siê umieszczanie urz¹dzeñ reklamowych, in-
nych ni¿ wymienionych w pkt 1 lit. e, jedynie w terenach
przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych symbolami:
MN, MW, ZPU, U i US. Dopuszcza siê umieszczanie szyl-
dów oraz tablic informacyjnych zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alno�ci¹ prowadzon¹ w obrêbie dzia³ki lub terenu
inwestycji, której dotyczy dana reklama, wed³ug zasad
okre�lonych w ustaleniach planu dla terenów o poszcze-
gólnych przeznaczeniach

3) przy sytuowaniu obiektów kubaturowych zachowaæ nie-
przekraczalne linie zabudowy wskazane na Rysunku
planu,

4) dopuszcza siê remont, przebudowê i nadbudowê istniej¹-
cej zabudowy w pasie pomiêdzy lini¹ zabudowy a lini¹
rozgraniczaj¹c¹ drogê, przy zachowaniu warunków tech-
nicznych budynków okre�lonych przepisami odrêbnymi
w zakresie ochrony przed drganiem i ha³asem wywo³a-
nym ruchem ko³owym oraz okre�lonych przepisami od-
rêbnymi.

4. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi publicznej (w tym
terenu komunikacji publicznej) bezpo�rednio przylegaj¹cej
do dzia³ki budowlanej lub poprzez drogê wewnêtrzn¹.

§ 10

Dla ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego ustala siê nastêpuj¹ce zasady:

1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby,
ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektroenerge-
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tycznymi realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi odrêbnymi,

2) na podstawie przepisów odrêbnych, z zakresie ochrony
przed ha³asem:
a) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami MN

i MW wskazuje siê jako tereny przeznaczone pod zabu-
dowê mieszkaniow¹,

b) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami U wska-
zuje siê jako tereny przeznaczone na cele mieszkanio-
wo-us³ugowe,

c) tereny oznaczone na Rysunku planu symbolami ZPU, ZP
i US wskazuje siê jako tereny przeznaczone na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe,

3) dla ca³ego obszaru objêtego planem znajduj¹cego siê w ob-
szarze G³ówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 451 Subzbior-
nik Bogucice nak³ada siê obowi¹zek objêcia nowych inwe-
stycji kanalizacj¹ komunaln¹ bez mo¿liwo�ci realizacji in-
dywidualnych rozwi¹zañ gospodarki �ciekowej,

4) w terenach mieszkaniowych obowi¹zuje zakaz lokalizacji
inwestycji z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, któ-
rych oddzia³ywanie na �rodowisko, przekraczaj¹ce po-
ziom dopuszczalny, mog³oby siêgaæ poza granice terenu,
do którego inwestor przedsiêwziêcia ma tytu³ prawny, w
szczególno�ci z zakresu us³ug komercyjnych, powoduj¹-
cych obni¿enie wymaganych na podstawie przepisów od-
rêbnych dopuszczalnych poziomów w zakresie standar-
dów �rodowiskowych w³a�ciwych dla zabudowy miesz-
kaniowej,

5) obowi¹zuje zakaz likwidacji nadwodnych zadrzewieñ, je-
�li nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodzio-
wej, zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub
wodnego, b¹d� budowy, odbudowy, utrzymania, remon-
tów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych oraz regulacji poto-
ku Drwinka,

6) obowi¹zuje ochrona doliny potoku Drwinka wraz z jej obu-
dow¹ biologiczn¹, z zapewnieniem pasów ochronnych
wzd³u¿ potoku o szeroko�ci min. 15 m od linii brzegowej
wy³¹czonych z zabudowy i zainwestowania, w tym tak¿e
z wykluczeniem ogrodzeñ. Dopuszcza siê regulacjê koryta
potoku, na zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych,

7) wszelkie inwestycje mog¹ce mieæ wp³yw na urz¹dzenia
wodne, przeciwpowodziowe oraz lokalizowane w pobli¿u
potoku - realizowaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi,

8) obejmuje siê ochron¹ okaz drzewa - jesion wynios³y o pier-
�cienicy 260 cm - oznaczony na Rysunku planu po³o¿ony
w terenie o symbolu 1KDL na dzia³ce Nr 25/10, dla które-
go w pasie 10 m od pnia zakazuje siê:
a) realizacji budynków i budowli, za wyj¹tkiem realizacji

niezbêdnej drogi publicznej wynikaj¹cej z zapisanych
ustaleñ planu klasy L,

b) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu,

c) dokonywanie zmian stosunków wodnych, je�li s³u¿¹ in-
nym celom ni¿ ochrona przyrody,

9) zachowaæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dla
wydzielonych kategorii zgodnie z ustaleniami szczegó³o-
wymi,

10) zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko oraz powoduj¹cych szczególne uwa-
runkowania zwi¹zane z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia
do sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko, wg
przepisów odrêbnych za wyj¹tkiem budowy, remontów
i przebudowy dróg publicznych oraz zwi¹zanych z nimi urz¹-
dzeñ oraz realizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej z wy³¹czeniem masztów telefonii komórkowej,

11) gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem
segregacji odpadów u �róde³ ich powstawania, z jednocze-
snym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi, w tym przepisami prawa miej-
scowego obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków do-
tycz¹cymi gospodarki odpadami,

12) zachowaæ wymagania w zakresie ochrony �rodowiska
i zdrowia ludzi okre�lonych przepisami odrêbnymi,

13) ze wzgl¹du na ochronê powietrza atmosferycznego na-
le¿y:
a) w istniej¹cych �ród³ach ciep³a stosowaæ paliwa i techno-

logie zapewniaj¹ce minimalne wska�niki emisji gazów
i py³ów do powietrza,

b) potrzeby grzewcze nowych obiektów zabezpieczaæ po-
przez miejsk¹ sieæ ciep³ownicz¹, ogrzewanie elektrycz-
ne lub lokalne �ród³a na paliwa ekologiczne (gaz ziemny,
lekki olej opa³owy) lub alternatywne �ród³a energii (ener-
gia s³oneczna, geotermalna).

§ 11

1. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê ochronê zabytków
archeologicznych oraz ochronê obiektów zabytkowych ujê-
tych w gminnej ewidencji zabytków.

2. W celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej
na podstawie przepisów odrêbnych:
1) wyznacza siê Strefê Nadzoru Archeologicznego, której

zasiêg okre�la siê na Rysunku Planu,
2) na obszarze strefy, o której mowa w pkt 1, podczas pro-

wadzenia prac ziemnych zwi¹zanych z robotami budow-
lanymi obowi¹zuje nadzorowanie prac przez osobê upraw-
nion¹ do prowadzenia badañ archeologicznych zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

3. W celu ochrony zabytków okre�la siê na Rysunku planu
obiekty zabytkowe ujête w gminnej ewidencji zabytków:
1) schron amunicyjny "Prokocim" z lat 1914-1915 przy

ul. Wielickiej na po³udniowym zboczu koryta rzeki Drwin-
ka, dla którego ustala siê ochronê gabarytu i formy, z do-
puszczeniem urz¹dzenia altany dla rowerzystów i spa-
cerowiczów,

2) drewniany budynek przy ul. Czajna 27, datowany na lata
40-te XX w., dla której ustala siê ochronê gabarytu, for-
my i detalu architektonicznego,

3) grota z figurk¹ Marii Niepokalanie Poczêtej wykonana
przez Karola Chech³owskiego wg. proj. P. Kocio³ka z roku
1958 przy ul. Mokrej 2, dla której ustala siê ochronê gaba-
rytu, formy i detalu architektonicznego,

4) murowana kapliczka w typie domkowym, przy ulicy Mo-
krej, dla którego ustala siê ochronê gabarytu, formy i de-
talu architektonicznego.

§ 12

Dla ochrony i kszta³towania krajobrazu ustala siê nastê-
puj¹ce zasady:
1) W terenach przeznaczonych do zainwestowania, oznaczo-

nych symbolem MW, MN, U, US, ZPU i UR ochronê warto�ci
krajobrazu zapewnia siê poprzez regulacjê gabarytów za-
budowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,

2) W pozosta³ych terenach ustala siê:
a) ochronê i kszta³towanie zieleni tworz¹cej system parku

w ramach terenów oznaczonych symbolami ZL, ZP, ZPU,
i US z zachowaniem ich zasobów przyrodniczych, g³ównie
w postaci zieleni naturalnej oraz utrzymania ich warto�ci
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krajobrazowych, z mo¿liwo�ci¹ przekszta³cania pod zie-
leñ urz¹dzon¹ zwi¹zan¹ z obiektami sportu i rekreacji z wy-
³¹czeniem terenów ZL,

b) ochronê ci¹gów widokowych projektowanych w obsza-
rze i ich przedpola poprzez: nie wprowadzanie elemen-
tów przes³aniaj¹cych widok, w tym zieleni wysokiej i in-
nych barier widokowych oraz uporz¹dkowanie zagospo-
darowania ci¹gów widokowych poprzez usuniêcie ele-
mentów dysharmonizuj¹cych z przedpola widoku,

c) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej z wyj¹tkiem grup
komponowanych w celu uatrakcyjnienia widoku, masko-
wania w nim nieprawid³owo�ci wzglêdnie obudowy cie-
ku wodnego,

d) ochronê istniej¹cych zespo³ów zieleni w terenach ozna-
czonych symbolami ZL, ZP i ZPU.

§ 13

Dla kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) okre�la siê jako przestrzenie publiczne:

a) drogi publiczne istniej¹ce: KDL i KDD i KDX;
b) tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami ZPU;
c) tereny zieleni urz¹dzonej ZP;

2) ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania przestrze-
ni publicznych:
a) odno�nie dróg publicznych: obowi¹zuje stosowanie kom-

pleksowych rozwi¹zañ w zakresie zagospodarowania pa-
sów drogowych w liniach rozgraniczaj¹cych, polegaj¹cych
min. na:
- projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów zieleni

towarzysz¹cej drogom,
- wykluczeniu lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych,
- wprowadzeniu niskich zadrzewieñ i zakrzewieñ (wzd³u¿

dróg publicznych oraz ci¹gów pieszych i �cie¿ek rowe-
rowych) - je�li nie ograniczy to prawid³owych technicz-
nie rozwi¹zañ i lokalizacji elementów ulicy. Zadrzewie-
nia i zakrzewienia winny byæ realizowane wg projek-
tów zieleni opracowanych w ramach projektów budow-
lanych dla poszczególnych inwestycji. Przy projektowa-
niu uwzglêdniæ wymogi ekspozycji krajobrazowej i ci¹-
gów widokowych oraz zasady ochrony i kszta³towania
krajobrazu, okre�lone w § 12;

- tworzeniu powi¹zañ pieszych pomiêdzy przestrzeniami
publicznymi z dostêpno�ci¹ ci¹gów pieszych do rekre-
acji spacerowej i kontaktów spo³ecznych, z uwzglêdnie-
niem potrzeb osób niepe³nosprawnych, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

- realizacji ci¹gów zieleni wysokiej i niskiej, wg projektów
opracowanych w sposób kompleksowy, które winny
uwzglêdniaæ wymogi krajobrazowe obszaru,

b) odno�nie reklam, znaków informacyjnych oraz obiektów
ma³ej architektury: obowi¹zuj¹ zapisy § 9 ust. 3 pkt 1 lit. e
i pkt 2 oraz zasady okre�lone w poszczególnych przezna-
czeniach terenu;

c) odno�nie o�wietlenia: dla przestrzeni publicznych o�wie-
tlenie realizowaæ wed³ug ca³o�ciowego projektu gwaran-
tuj¹cego jednolit¹ formê zastosowanych elementów
o�wietleniowych.

§ 14

W zakresie zasad i warunków scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci objêtych planem miejscowym ustala siê:
1) nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych scaleñ i podzia³ów

nieruchomo�ci,

2) obowi¹zuje zakaz podzia³u dzia³ek dla terenów przeznaczo-
nych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnosto-
j¹c¹ oznaczonych symbolem MN, za wyj¹tkiem wydzielenia
niezbêdnych dojazdów oraz regulacji granic miêdzy s¹sia-
duj¹cymi nieruchomo�ciami,

3) dla pozosta³ych terenów (poza MN) nie ustala siê wielko�ci
nowych dzia³ek uzyskiwanych w wyniku podzia³u nierucho-
mo�ci, w tym min i max wielko�ci dzia³ek, wielko�ci te po-
winny byæ dostosowane do zakresu obszarowego inwesty-
cji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczal-
nym okre�lonym w Rozdziale III i byæ dostosowana do mo¿-
liwo�ci obs³ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej,

4) podzia³ geodezyjny lub po³¹czenie dzia³ek dla terenów okre-
�lonych w pkt 3 musi spe³niaæ wymagania przepisów od-
rêbnych i umo¿liwiaæ zagospodarowanie terenu zgodnie
z jego przeznaczeniem okre�lonym w planie.

§ 15

Dla terenów o skomplikowanych warunkach grunto-
wych oznaczonych na Rysunku planu ustala siê zakaz realiza-
cji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych naruszyæ
strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.

§ 16

W zakresie rozbudowy i budowy systemu uk³adu komu-
nikacyjnego:
1) ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru planu

przez docelowy uk³ad drogowy, przedstawiony na Ry-
sunku planu:
a) uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:

- drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) - 1KDL - fragmenty
ulic Podlesie i Facimiech,

- drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) - 2KDL - fragment ul. Po-
dedworze do skrzy¿owania z ul. Szpakow¹;

- drogê publiczn¹ klasy L (lokalna) - 3KDL - fragment
ul. Szpakowej;

b) uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje:
- drogê publiczn¹ klasy D (dojazdowa) - 1KDD - fragment

ul. Facimiech do skrzy¿owania z ul. Podlesie,
- drogi publiczne klasy D (dojazdowa) - 2KDD, 3KDD i 4KDD

- ul. Mokra, w tym 2KDD we fragmentarycznym prze-
biegu w granicach planu,

- drogi publiczne klasy D (dojazdowa) - projektowana dro-
ga 5KDD.

- komunikacjê publiczn¹ - ci¹g pieszo-jezdny KDX,
- drogê wewnêtrzn¹ - KDW,

c) w projektach przebudowy i budowy uk³adu drogowego
uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu �cie¿ek
rowerowych z wykorzystaniem uk³adu komunikacyjnego
i towarzysz¹cej zieleni. W procedurach dotycz¹cych przy-
gotowania inwestycji i remontów, które mog³yby mieæ
wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej, jednostki Urzê-
du Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane poddaæ ich rozwi¹za-
nia ocenie - zgodnie z przepisami prawa miejscowego;

d) 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 odrêbnym. W realizacji inwestycji
przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia i rozwi¹zania - za-
pewniaj¹ce warunki poruszania siê osób niepe³nospraw-
nych (w tym z dysfunkcj¹ wzroku) - w terenach komunika-
cji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach urz¹dzeñ
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komunikacyjnych, ogólnodostêpnych parkingach, przy-
stankach zbiorowego transportu publicznego oraz w in-
nych terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne.

2) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji i obs³ugi parkingo-
wej obszaru:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce

postojowe na 1 mieszkanie,
b) dopuszcza siê realizacjê miejsc parkowania dla samocho-

dów osobowych w terenach 1US, 1ZPU, 3ZPU i 6ZPU przy
drogach publicznych zapewniaj¹c 40 % powierzchni biolo-
gicznie czynnej realizuj¹c je jako parking w zieleni;

3) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komunikacj¹
zbiorow¹:
a) obs³uga obszaru liniami tramwajowymi pozostaje w uli-

cach Nowos¹deckiej i Wielickiej;
b) obs³uga autobusowa pozostaje na ulicach Nowos¹dec-

kiej i Wielickiej.

§ 17

1. Ustala siê w zakresie rozbudowy i budowy infrastruktury
technicznej:
1) generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-

frastruktury technicznej obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania,

2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu za-
opatrzenia w wodê,

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od-
prowadzania �cieków sanitarnych,

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od-
prowadzania wód opadowych,

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ga-
zowniczego,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
ciep³owniczych,

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elek-
troenergetycznego,

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
telekomunikacyjnych,

2. Jako generalne zasady obowi¹zuj¹ce w ca³ym obszarze
opracowania ustala siê:
1) zachowaæ zasady uzbrojenia terenu obowi¹zuj¹ce w za-

kresie ideowego uk³adu sieci infrastruktury technicznej,
do u�ci�lenia na etapie projektu budowlanego, okre�lone
na Rysunku rozwi¹zañ infrastruktury technicznej, stano-
wi¹cym za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y, u�ci�lenie
lokalizacji obiektów, urz¹dzeñ i sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz �rednic sieci projektowanych nastêpowaæ
bêdzie na etapie projektu budowlanego,

2) utrzymuje siê przebiegi i lokalizacjê istniej¹cych sieci, urz¹-
dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej, zlokalizowa-
nych w obszarze objêtym planem, w tym obs³uguj¹cych
obszar nie objêty planem, zapewniaj¹c mo¿liwo�æ ich roz-
budowy, modernizacji i zmiany �rednic sieci,

3) w obszarze objêtym opracowaniem planu dopuszcza siê
realizacjê oraz przebudowê sieci i urz¹dzeñ infrastruktu-
ry technicznej w sposób niekoliduj¹cy z innymi ustalenia-
mi planu, zachowuj¹c warunki przepisów odrêbnych,

4) prowadziæ sieci infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ
z ni¹ zwi¹zanych w pasach drogowych zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi oraz, w przypadkach lokalizowania na
innych terenach, w sposób niekoliduj¹cy i podporz¹dko-
wany okre�lonej w planie funkcji terenu,

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

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu za-
opatrzenia w wodê ustala siê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu obs³ugi wo-

doci¹gu miejskiego w zasiêgu -strefy wodoci¹gowej zbior-
nika "Kosocice" o rzêdnej linii ci�nieñ 287,00 m n.p.m;

2) w obszarze objêtym planem przebiegaj¹ magistrale wo-
doci¹gowe
a) φ 1200 wzd³u¿ ul.£u¿yckiej,
b) φ 800 wzd³u¿ ul. £u¿yckiej,
c) φ 500 wzd³u¿ ul. Podedworze, ul. Szpakowej,
d) φ 500 w przed³u¿eniu ul. Mokrej

3) sieæ rozbiorcz¹ tworz¹ wodoci¹gi:
a) φ 280 mm w ul. Facimiech
b) φ 250 mm w ul. Wielickiej
c) φ 200 mm w rejonie ul. Spornej (poza obszarem planu),
d) φ 150 mm w ul. Mokrej (poza obszarem planu),
e) φ 100 mm we wschodniej czê�ci ul. Mokrej,
f) φ 100 mm w ul. Bochenka
g) φ 110 mm w ul. Czajna (poza obszarem planu),
h) φ 110 mm w ul. Kalinowej (poza obszarem planu),

4) dla obs³ugi nowych odbiorców zlokalizowanych w obsza-
rze planu planuje siê, w oparciu o ruroci¹gi o których mowa
w ust. 3, realizacjê sieci rozbiorczej drugorzêdnej zapew-
niaj¹cej mo¿liwo�æ doprowadzenia wody do poszczegól-
nych obiektów;

5) zaopatrzenie w wodê odbiorców planuje siê:
a) dla obs³ugi odbiorców zlokalizowanych w terenie 1MN,

2 MN poprzez realizacjê wodoci¹gu w ul. Mokrej,
b) w terenie 4MN, 6 MN, 7MN z wodoci¹gu φ 110 mm

w ul. Czajna,
c) w terenie 8MN z wodoci¹gu φ 110 mm w ul. Kalinowej,
d) w zachodniej czê�ci terenu 6ZPU z wodoci¹gu φ 150 mm

w ul. Bochenka,
e) we wschodniej czê�ci terenu 6ZPU z wodoci¹gu

φ 500 mm w ul. Podedworze,
f) w terenie 1MW z wodoci¹gu φ 150 mm w rejonie ul. Po-

dedworze,
g) w terenie 1US z wodoci¹gu φ 200 mm w ul. Spornej;

6) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sie-
ci wodoci¹gowej, dla umo¿liwienia dostêpu i obs³ugi eks-
ploatacyjnej, okre�la siê strefy techniczne:
a) dla magistrali o �rednicy φ 1200, φ 800: o szeroko�ci po

8,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których
zakazuje siê lokalizacji zabudowy, o szeroko�ci po 3,0 m
od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zaka-
zuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i za-
drzewieñ,

b) dla wodoci¹gu o �rednicy φ 500 mm: o szeroko�ci po
5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których
zakazuje siê lokalizacji zabudowy, o szeroko�ci po 2,0 m
od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których zaka-
zuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i za-
drzewieñ,

c) dla wodoci¹gów o �rednicy do φ 300 mm: o szeroko�ci
po 3,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w któ-
rych zakazuje siê lokalizacji zabudowy, o szeroko�ci po
1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi ruroci¹gu, w których
zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury i za-
drzewieñ.

4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od-
prowadzania �cieków sanitarnych ustala siê:
1) w obszarze planu obowi¹zuje system kanalizacji rozdziel-

czej (uk³ad centralny), z odprowadzeniem �cieków do
oczyszczalni P³aszów;

2) g³ówne odbiorniki �cieków w rejonie obszaru planu:
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a) kana³ sanitarny φ 400 mm w ul. Nowos¹deckiej,
b) kana³ sanitarny φ 300 mm w ul. Facimiech,
c) kana³ sanitarny φ 400, φ 500 mm w ul. Mokrej i ul. Faci-

miech,
d) kana³ sanitarny φ 250 mm w ul. Wielickiej,
e) kana³ sanitarny φ 250 mm w po³udniowym odcinku

ul. Podedworze,
f) kana³ sanitarny φ 300 mm w ul. Bochenka i w pó³noc-

nym odcinku ul. Podedworze,
3) odprowadzenie �cieków sanitarnych z projektowanej za-

budowy planuje siê do istniej¹cych kana³ów, poprzez roz-
budowê sieci kanalizacyjnej lub realizacjê bezpo�rednich
przy³¹czy kanalizacyjnych:
a) odbiornikiem �cieków z terenu 1MN, 2MN bêdzie kana³

sanitarny φ 400 mm w rejonie ul. Mokrej, w uk³adzie
grawitacyjno-pompowym poprzez planowany kana³
sanitarny w drodze 2KDD i 3KDD,

b) odbiornikiem �cieków z terenu 4MN, 6MN, 7MN bêdzie
kana³ sanitarny φ 400 mm w rejonie ul. Mokrej, poprzez
planowany kana³ sanitarny w rejonie ul. Czajna,

c) odbiornikiem �cieków z terenu 8MN bêdzie kana³ sani-
tarny φ 400 mm w rejonie ul. Mokrej, poprzez planowa-
ny kana³ sanitarny w rejonie ul. Kalinowej,

d) odbiornikiem �cieków z zachodniej czê�ci terenu 6ZPU
bêdzie kana³ sanitarny φ 300 mm w ul. Bochenka,

e) odbiornikiem �cieków ze wschodniej czê�ci terenu 6ZPU
bêdzie kana³ sanitarny φ 250 mm w ul. Podedworze,

f) odbiornikiem �cieków z terenu 1MW, 1US bêdzie kana³
sanitarny φ 300 mm w ul. Podedworze;

4) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sieci
kanalizacyjnej ustala siê strefy techniczne:
a) o szeroko�ci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana-

³u, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szeroko�ci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana-

³u, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ.

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu od-
prowadzania wód opadowych ustala siê:
1) odbiornikami wód opadowych jest rzeka Drwinka wraz

z jej dop³ywami i rowami;
2) uk³ad kanalizacji deszczowej tworz¹:

a) kana³ deszczowe o przekroju 700x1050 mm w ul. Mo-
krej,

b) kana³ deszczowe o przekroju 600x900 mm w ul. Wie-
lickiej,

c) kana³y deszczowe o przekroju 500x750 mm oraz
600x900 mm w ul. Wielickiej,

d) kana³ deszczowy φ 500 we wschodniej czê�ci ul. Mo-
krej,

e) kana³ deszczowy φ 500 w rejonie po³udniowego odcin-
ka ul. Podedworze,

f) kana³ deszczowy φ 1000 w ul. Nowos¹deckiej,
g) kana³y deszczowe φ 800 mm w ul. Bochenka i w pó³noc-

nym odcinku ul. Podedworze,
3) odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej planuje siê poprzez kana³y
deszczowe zamkniête do istniej¹cych kana³ów;

4) dla powierzchni szczelnej dróg KDL a tak¿e utwardzo-
nych parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha obowi¹-
zuje realizacja kanalizacji opadowej wraz z urz¹dzenia-
mi zapewniaj¹cymi oczyszczenie wód zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

5) dla pozosta³ych terenów obowi¹zuje zasada powierzch-
niowego odprowadzania wód opadowych i wprowadza-
nia ich do gruntu przy uwzglêdnieniu przepisów odrêb-

nych, pod warunkiem nie zmieniania stanu wody na grun-
cie ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich;

6) wzd³u¿ istniej¹cych i planowanych liniowych obiektów sie-
ci kanalizacyjnej ustala siê strefy techniczne:
a) o szeroko�ci po 5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana-

³u, w których zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
b) o szeroko�ci po 1,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana-

³u, w których zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej
architektury i zadrzewieñ;

7) w pasach drogowych rezerwuje siê miejsce dla kana³u
deszczowego, odprowadzaj¹cego wody opadowe z pasa
drogowego i z przynale¿nej zlewni.

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ga-
zowniczego ustala siê:
1) odbiorcy zasilani s¹ w gaz ziemny z gazoci¹gów �rednie-

go ci�nienia;
2) uk³ad sieci gazowej tworz¹:
a) gazoci¹g �redniego ci�nienia φ 250 mm, w rejonie ulic

Wielickiej i Facimiech,
b) gazoci¹g �redniego ci�nienia φ 110 mm, w rejonie ul. Wie-

lickiej,
c) gazoci¹g �redniego ci�nienia φ 150 mm w ul. Mokrej
d) gazoci¹g �redniego ci�nienia φ 150 mm w ul. ul. Pode-

dworze, ul. Szpakowej
3) zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców wymaga rozbu-

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

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

5) dla planowanych gazoci¹gów �redniego ci�nienia nale¿y
ustaliæ strefy kontrolowane, w których nie nale¿y wznosiæ
budynków, urz¹dzaæ sta³ych sk³adów i magazynów, sa-
dziæ drzew oraz podejmowaæ ¿adnej dzia³alno�ci mog¹-
cej zagroziæ trwa³o�ci gazoci¹gu;

6) 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.

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu cie-
p³owniczego ustala siê:
1) obszar objêty planem znajduje siê w zasiêgu miejskiego

systemu ciep³owniczego miasta Krakowa;
2) przez obszar planu przebiega magistrala ciep³ownicza

2 x φ 500 mm, na odcinku od ul. Facimiech do ul. £u¿yckiej;
3) utrzymany zostanie istniej¹cy sposób ogrzewania obiek-

tów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu
o centralny system ciep³owniczy miasta, indywidualne
�ród³a ciep³a i lokalne systemy grzewcze;

4) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego na-
le¿y:
a) w �ród³ach ciep³a wykorzystywaæ paliwa czyste ekolo-

gicznie, z zastosowaniem technologii zapewniaj¹cych
minimalne wska�niki emisji gazów i py³ów do powietrz
atmosferycznego,

b) potrzeby grzewcze nowych obiektów zabezpieczaæ po-
przez miejsk¹ sieæ ciep³ownicz¹, ogrzewanie elektrycz-
ne lub lokalne �ród³a na paliwa ekologiczne (gaz ziem-
ny, lekki olej opa³owy) lub alternatywne �ród³a energii
(energia s³oneczna, geotermalna);

5) ustala siê strefy techniczne wzd³u¿ ciep³oci¹gów, w któ-
rych zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych - po
5,0 m dla ciep³oci¹gu o �rednicy ruroci¹gów 2 x φ 500 mm

6) zakazuje siê lokalizacji obiektów ma³ej architektury, s³u-
pów o�wietleniowych, zieleni wysokiej i krzewów oraz
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placów zabaw i boisk w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 1m od
zewnêtrznego obrysu kana³u ciep³owniczego;

7) sposób zagospodarowania terenu w miejscach przebie-
gu sieci ciep³owniczej nie mo¿e ograniczaæ dostêpu za-
rz¹dcy sieci w przypadkach zwi¹zanych z prowadzeniem
prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych
lub polegaj¹cych na likwidacji awarii.

8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elek-
troenergetycznego ustala siê:
1) utrzymuje siê istniej¹cy przebieg dwutorowej napowietrz-

nej linii elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV,
relacji GPZ Piaski Wielkie - GPZ Bie¿anów oraz GPZ Piaski
Wielkie - GPZ Bonarka;

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

3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bê-
dzie w oparciu o istniej¹ce i planowane stacje transfor-
matorowe, zlokalizowane w obszarze planu i jego s¹-
siedztwie; lokalizacja i ilo�æ dodatkowych linii i stacji
SN/nn wynikaæ bêdzie z bilansu potrzeb na dostawê
mocy i energii elektrycznej przez przewidywanych
w planie odbiorców;

4) w terenie zabudowy wielorodzinnej 1MW wskazuje
siê lokalizacjê nowej stacji transformatorowej SN/nn,
zasilanej poprzez wciêcie do istniej¹cej linii kablowej
15 kV;

5) ustala siê jako zasadê budowê stacji transformatorowo-
rozdzielczych 15/0,4 kV jako stacji wolnostoj¹cych o wy-
stroju harmonizuj¹cym z otaczaj¹c¹ zabudow¹ lub
umieszczanych wewn¹trz obiektów budowlanych;

6) zasilanie nowych odbiorców wymagaæ bêdzie rozbudo-
wy sieci �redniego i niskiego napiêcia;

7) ustala siê strefy techniczne wzd³u¿ liniowych obiektów
elektroenergetycznych, w których zakazuje siê lokalizacji
zabudowy:
a) dla linii napowietrznej 110 kV - 14,5 m od skrajnego

przewodu linii, ³¹cznie 40 m licz¹c po 20 m od osi linii,
z dopuszczeniem innych sposobów lokalizacji budowli
pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnych war-
to�ci natê¿enia pola elektromagnetycznego okre�lone-
go przepisami odrêbnymi,

b) dla linii napowietrznej 15 kV - 5 m od skrajnego prze-
wodu linii, ³¹cznie 16 m, licz¹c po 8 m od osi linii

c) dla linii kablowych SN i nn 0,5 m licz¹c od skrajnego
przewodu.

9. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
telekomunikacyjnych ustala siê:
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 infra-
struktury telekomunikacji w lub na obiektach budowla-
nych; dopuszcza siê wolnostoj¹ce obiekty infrastruktu-
ry teletechnicznej lokalizowane zgodnie z zasadami okre-
�lonymi dla poszczególnych terenów, stosownie do wa-
runków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ tech-
nicznych, pod warunkiem nie naruszania pozosta³ych
ustaleñ planu;

4) w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i projektowa-
nych ulic dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sieci prze-
wodowej.

§ 18

Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
1) w zakresie planowanych obiektów budowlanych i infrastruk-

tury ustala siê na ca³ym obszarze planu poza terenami wska-
zanymi jako tereny o skomplikowanych warunkach grunto-
wych - z³o¿one warunki gruntowe (utrudniaj¹ce budownic-
two). Przy realizacji inwestycji kubaturowych nak³ada siê
obowi¹zek ustalenia geotechnicznych warunków obiektów
budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

2) w terenach gdzie wystêpuj¹ stoki o nachyleniu powy¿ej
10° zagro¿one erozj¹ i denudacj¹ oznaczone na Rysunku
planu:
a) uwzglêdniæ przy realizacji inwestycji zabezpieczenie obiek-

tów przed niestabilno�ci¹ gruntu poprzez stosowanie mur-
ków oporowych, itp. lub wzmocnienie techniczne konstruk-
cji obiektów budowlanych,

b) zakaz realizacji inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê
gruntu powoduj¹c jego osuwanie,

3) w granicach stref przep³ywu wezbrañ powodziowych oraz
w terenach podmok³ych, mokrad³ach oznaczonych na Ry-
sunku planu ustala siê zakaz realizacji wszelkich inwestycji
za wyj¹tkiem elementów wyposa¿enia parku, infrastruktu-
ry technicznej, dróg publicznych oraz �cie¿ek rowerowych
i pieszych.

ROZDZIA£ III
Ustalenia Szczegó³owe

§ 19

1. Ustalenia szczegó³owe okre�lone w kolejnych paragrafach
niniejszego Rozdzia³u kolejno:
1) w poszczególnych ustêpach 1 - wyznaczaj¹ teren okre�la-

j¹c jego przeznaczenie podstawowe;
2) w poszczególnych ustêpach 2 - okre�laj¹ inwestycje do-

puszczone poza przeznaczeniem podstawowym;
3) w poszczególnych ustêpach 3 - okre�laj¹ warunki zago-

spodarowania terenu i kszta³towania zabudowy w grani-
cach terenów wyznaczonych w odpowiednim ustêpie 1,
w tym:
a) wska�nik zabudowy,
b) wska�niki powierzchni biologicznie czynnej,
c) wysoko�ci zabudowy,
d) geometrii dachu,
e) standardów wykoñczenia,
f) linie zabudowy,
g) ustalenia dodatkowe.

4) w poszczególnych ustêpach 4 - okre�la stosunek przezna-
czenia podstawowego wyznaczonego w odpowiednim ustê-
pie 1 do przeznaczenia dopuszczonego w odpowiednim
ustêpie 2.

2. Zasady sytuowania zabudowy w wyznaczonych terenach
okre�laj¹ obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy.
W przypadku nie wyznaczenia linii zabudowy na Rysunku
planu, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne.

3. Tereny pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenów, a nieprze-
kraczaln¹ lini¹ zabudowy winny zostaæ zagospodarowane
jako tereny zieleni urz¹dzonej, w tym o charakterze izoluj¹-
cym, z dopuszczeniem wjazdów na tereny nieruchomo�ci
oraz urz¹dzeñ budowlanych, o których mowa w przepisach
odrêbnych - zwi¹zanych z przeznaczeniem podstawowym
i dopuszczalnym terenu.
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§ 20

1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oznaczony na Rysunku planu symbolem 1MW z pod-
stawowym przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawo-
wym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (altany, place za-

baw dla dzieci itp.) oraz zadaszeñ,
2) realizacjê ci¹gów pieszych i pieszo-jezdnych oraz parkin-

gów do obs³ugi mieszkañców.
3. W granicach terenu 1MW ustala siê nastêpuj¹ce warunki

zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:
1) maksymalny wska�nik zabudowy - 31 %,
2) zachowaæ minimum 30 % powierzchni terenu biologicz-

nie czynnej,
3) wysoko�æ budynków - do 35,0 m,
4) stosowaæ dachy p³askie b¹d� o nachyleniu po³aci do 45 %,
5) przy stosowaniu dachów o nachyleniu powy¿ej 15 % za-

chowaæ:
a) symetriê k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetriê po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku -

w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wza-

jemnie w pionie i w poziomie,
d) obowi¹zek pokrycia dachów materia³em ceramicznym

lub jego imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹-
zowym lub br¹zowym,

6) do wykañczania elewacji stosowaæ tynki w kolorze bia-
³ym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza siê sto-
sowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, obowi¹-
zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "sid-
dingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych ni-
sko standardowych wykoñczeniowych materia³ów ele-
wacyjnych,

7) dla terenu 1MW zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudo-
wy od linii rozgraniczaj¹cej stanowi¹cej granicê planu
i jednocze�nie granicê dzia³ki ulicy Podedworze - 8 m.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w terenie 1MW
w ramach przeznaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spe³-
nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹za-
nych z tym przeznaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 50 %
powierzchni terenu inwestycji, przeznaczonej pod zainwe-
stowanie podstawowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.

5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 21

1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczone na Rysunku planu symbolami 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN
i 12MN z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-
wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) przeznaczenie czê�ci obiektów, zmianê sposobu u¿ytko-

wania obiektów lub przebudowa obiektów na obiekty
us³ug s³u¿¹cych obs³udze funkcji parkowej w tym gastro-
nomia, galerie, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, za-
plecze techniczno-sanitarne, itp.,

2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury (altany, kapliczki
itp.) oraz zadaszeñ,

3) realizacjê ci¹gów pieszych.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê na-

stêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towa-
nia zabudowy:
1) maksymalny wska�nik zabudowy - 40 %,
2) zachowaæ minimum 40 % powierzchni terenu biologicznie

czynnej,
3) wysoko�æ budynków - do 10,0 m,
4) obowi¹zuje stosowanie dachów spadzistych przy zacho-

waniu:
a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku -

w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45°,
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wza-

jemnie w pionie i w poziomie,
e) pokrycia dachów materia³em ceramicznym lub jego

imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym
lub br¹zowym,

5) do wykañczania elewacji stosowaæ tynki w kolorze bia-
³ym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza siê sto-
sowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, obowi¹-
zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "sid-
dingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych ni-
sko standardowych wykoñczeniowych materia³ów ele-
wacyjnych,

6) zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy od linii roz-
graniczaj¹cych dróg:
a) 2KDL dla terenów 9MN i 10MN - 8 m
b) 2KDD dla terenu 5MN - 8 m,
c) 3KDD dla terenu 3MN - zgodnie z Rysunkiem planu,
d) 4KDD dla terenu 9MN - 8 m,
e) 1KDW dla terenów 1MN i 2MN - 4 m,
f) drogi gminnej ulica Szpakowa dla terenu 9MN - 8 m,
g) 1KDL dla terenu 12MN - 3 m.

4. Dopuszcza siê lokalizacjê funkcji dopuszczonej na 50 % po-
wierzchni terenu MN, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.

5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 22

1. Wyznacza siê teren zabudowy us³ugowej oznaczony na
Rysunku planu symbolem U z podstawowym przeznacze-
niem pod us³ugi handlu detalicznego i gastronomii typu
kawiarnia.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawo-
wym przeznaczeniem dopuszcza siê lokalizacjê zadaszeñ
i obiektów ma³ej architektury zwi¹zanych z przeznaczeniem
podstawowym (altany, itp.).

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastê-
puj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy:
1) maksymalny wska�nik zabudowy - 40 %,
2) zachowaæ minimum 20 % powierzchni terenu biologicz-

nie czynnej,
3) wysoko�æ budynków - do 10,0 m,
4) obowi¹zuje stosowanie dachów przy zachowaniu:

a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku -

w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45°,
d) zakazu stosowania po³aci dachowych przesuniêtych

wzajemnie w pionie i w poziomie,
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e) pokrycia dachów materia³em ceramicznym lub jego
imitacj¹ w kolorze czerwonym, czerwono-br¹zowym
lub br¹zowym,

5) do wykañczania elewacji stosowaæ tynki w kolorze bia-
³ym, kremowym lub jasnopopielatym; dopuszcza siê sto-
sowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, obowi¹-
zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "sid-
dingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych ni-
sko standardowych wykoñczeniowych materia³ów ele-
wacyjnych,

6) zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od linii roz-
graniczaj¹cej drogi 4KDD - 6 m.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach prze-
znaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spe³nienie zasady,
aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z tym prze-
znaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 50 % powierzchni tere-
nu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podsta-
wowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.

5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 23

1. Wyznacza siê tereny sportu i rekreacji oznaczone na Ry-
sunku planu symbolami 1US i 2US z podstawowym prze-
znaczeniem pod obiekty i urz¹dzenia z zakresu sportu i re-
kreacji, w szczególno�ci:
1) w terenie 1US pod hale i boiska sportowe, �cianki wspi-

naczkowe z zapleczem techniczno-sanitarnym i hotelo-
wym,

2) w terenie 2US pod korty tenisowe i pod kubaturowe obiek-
ty o funkcji sportowo-rekreacyjnej, w tym: sauna, sala
krêglarska, bilardowa, si³ownia itp.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-
wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê innych ni¿ wymienionych w ust. 1 funkcji spor-

towych i rekreacyjnych,
2) w terenie 1US terenowe urz¹dzenia w formie przeszkód

do wyczynowych zjazdów rowerowych wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ (np. nawierzchnie, elementy zabezpiecza-
j¹ce takie jak balustrady, schody terenowe),

3) lokalizacjê elementów wyposa¿enia parku, innych obiek-
tów ma³ej architektury (altany, miejsca do siedzenia - mi-
nitrybuny itp.) i zadaszeñ �ci�le zwi¹zanych z przeznacze-
niem podstawowym,

4) realizacjê ci¹gów pieszych i pieszo-jezdnych, �cie¿ek ro-
werowych,

5) realizacjê miejsc postojowych dla terenu.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê na-

stêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towa-
nia zabudowy:
1) maksymalny wska�nik zabudowy - 20 %,
2) zachowaæ minimum 50 % powierzchni terenu biologicz-

nie czynnej dla terenów 1US i 2US,
3) wysoko�æ obiektów:

a) w terenie 1US - do 22,0 m,
b) w terenie 2US - do 10,0 m,

4) obowi¹zuje stosowanie dachów o nachyleniu po³aci da-
chowych od 0 do 45°,

5) do wykañczania elewacji stosowaæ tynki w kolorze bia-
³ym, kremowym lub jasnopopielatym. Dopuszcza siê sto-
sowanie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna, obowi¹-
zuje zakaz stosowania elementów refleksyjnych oraz "sid-
dingu", blachy (równie¿ falistej i trapezowej) i innych ni-

sko standardowych wykoñczeniowych materia³ów ele-
wacyjnych,

6) przy realizacji obiektów w terenie 2US zlokalizowanych
w pasie 25 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê 1KDD zacho-
waæ otwarcia widokowe na teren parku 1ZP,

7) zachowaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od:
a) linii rozgraniczaj¹cych stanowi¹cych jednocze�nie gra-

nicê planu dla terenu 1US - 8 m.
b) 1KDD dla terenu 2US - 5 m.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach prze-
znaczenia dopuszczonego w ust. 2 jest spe³nienie zasady,
aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z tym prze-
znaczeniem nie stanowi³a wiêcej ni¿ 40 % powierzchni tere-
nu inwestycji, przeznaczonej pod zainwestowanie podsta-
wowe, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.

5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 24

1. Wyznacza siê teren gospodarstwa ogrodniczego oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem RU z podstawowym prze-
znaczeniem pod fragment gospodarstwa ogrodniczego s³u-
¿¹cego produkcji rolnej ro�linnej i ogrodniczej funkcjonuj¹-
cego w ramach wiêkszego gospodarstwa szkó³ki drzew i krze-
wów wykraczaj¹cego poza granice planu.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê zakaz
lokalizacji obiektów budowlanych.

3. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 25

1. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na
Rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP i 3ZP z podstawowym
przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹-
dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny
potoku Drwinka.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-
wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) ods³oniêcie rzeczywistego �ród³a wody i ujêcie go w atrak-

cyjny krajobrazowo sposób,
2) realizacjê niewyznaczonych na Rysunku planu urz¹dzo-

nych �cie¿ek pieszych, �cie¿ek rolkowych i rowerowych,
�cie¿ek dydaktycznych, tras dla rowerów górskich i dla
narciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
(np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak
balustrady, schody terenowe, rampy), mostków, k³adek
pieszo-rowerowych,

3) realizacjê murów oporowych dla umocnienia skarp, na-
sypów dróg,

4) lokalizacjê zabezpieczeñ przeciwpowodziowych i umoc-
nieñ koryta Drwinki.

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê na-
stêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) przy urz¹dzaniu �cie¿ek pieszych, rolkowych, rowerowych

i tras dla narciarstwa biegowego obowi¹zuje wykonanie
wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ takich jak: balustra-
dy, schody terenowe, tablice informacyjne itp.,

2) w przypadku nowych nasadzeñ zieleni w zasiêgu stref
technicznych sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej
wodoci¹gu, gazoci¹gu, sieci ciep³owniczej i linii elektro-
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energetycznych obowi¹zuj¹ ustalenia § 17 ust. 3, 6, 7 i 8
odpowiednio do sieci;

3) obowi¹zuj¹ zakazy:
a) realizacji zabudowy kubaturowej trwale zwi¹zanej

z gruntem,
b) lokalizacji gara¿y i miejsc postojowych,
c) lokalizacji obiektów ma³ej gastronomii,
d) lokalizacji ci¹gów i urz¹dzeñ komunikacyjnych dla mo-

tocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów sil-
nikowych,

4) wszelkie dzia³ania musz¹:
a) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 17 ust. 3, doty-

cz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej magistrali wodoci¹gowej,

b) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 17 ust. 6, doty-
cz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej gazoci¹gu,

c) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 17 ust. 7, doty-
cz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej ciep³oci¹gu,

d) byæ zgodne z zapisami zawartymi w § 17 ust. 8, doty-
cz¹cymi zasad zagospodarowania terenów w strefie
technicznej linii elektroenergetycznej.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach prze-
znaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby
³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznacze-
niem dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30 % tere-
nu inwestycji.

5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 26

1. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami, ozna-
czone na Rysunku planu symbolami 1ZPU, 2ZPU, 3ZPU,
4ZPU, 5ZPU i 6ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod
ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami
z zakresu rekreacji, turystyki, o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi
obs³udze funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwin-
ka w szczególno�ci:
1) w terenie 1ZPU - urz¹dzone przestrzenie publiczne ogól-

nodostêpne w tym górka saneczkowa, amfiteatr, plac
spotkañ, miejsce wystaw plenerowych wraz z zapleczem
techniczno-sanitarnym,

2) w terenach 2ZPU i 3ZPU - urz¹dzone przestrzenie publicz-
ne ogólnodostêpne w formie placu, alejki pieszej z ka-
wiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem odnowy
biologicznej itp., z urz¹dzeniem bramy do Parku Rzeczne-
go Drwinka od strony drogi publicznej,

3) w terenie 4ZPU i 5ZPU - place, kompozycje zieleni i ele-
menty ma³ej architektury z urz¹dzeniem bram wej�cio-
wych na teren parku,

4) w terenie 6ZPU - park linowy z towarzysz¹cymi obiektami
sportowo-rekreacyjnymi z funkcj¹ restauracyjno-hotelo-
wo-biurow¹.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-
wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów gastronomicznych towarzysz¹cych

funkcji rekreacyjnej,
2) plenerowych galerii sztuki;
3) niewyznaczonych na Rysunku planu doj�æ i dojazdów;
4) niewyznaczonych na Rysunku planu urz¹dzonych �cie¿ek

pieszych i rowerowych, �cie¿ek dydaktycznych i tras nar-
ciarstwa biegowego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹

(np. nawierzchnie, elementy zabezpieczaj¹ce takie jak ba-
lustrady, schody terenowe);

5) lokalizacjê ci¹gów komunikacyjnych dla samochodów
dostawczych i innych pojazdów silnikowych obs³uguj¹-
cych obiekty us³ugowe, pod warunkiem realizacji ich od
strony dróg publicznych bezpo�rednio przylegaj¹cych do
terenu,

6) niewyznaczonych na Rysunku planu mostków i k³adek
pieszo-rowerowych,

7) miejsc postojowych realizowanych w zieleni przy zacho-
waniu 30 % powierzchni biologicznie czynnej.

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala siê na-
stêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towa-
nia zabudowy:

1) maksymalny wska�nik zabudowy dla terenu:
a) 1ZPU i 2ZPU - 10 %,
b) 3ZPU i 5ZPU - 20 %,
c) 4ZPU - 5 %
d) 6ZPU - 30 %;

2) zachowaæ minimum 65 % powierzchni terenu biologicz-
nie czynnej,

3) wysoko�æ obiektów:
a) dla terenu 6ZPU:

- w obszarach wskazanych na Rysunku planu nieprze-
kraczaln¹ lini¹ zabudowy bezpo�rednio przylegaj¹-
cych do drogi 5KDD - do 22,0 m

- w obszarze wskazanym na Rysunku planu nieprze-
kraczaln¹ lini¹ zabudowy bezpo�rednio przylegaj¹-
cy do po³udniowo-zachodniej granicy obszaru objê-
tego planem - do 8,0 m

b) dla pozosta³ych terenów - do 8,0 m,
4) obowi¹zuje stosowanie dachów przy zachowaniu:

a) symetrii k¹tów nachylenia po³aci dachowych,
b) symetrii po³aci dachowych w obrêbie bry³y budynku -

w osi prostopad³ej do bry³y budynku,
c) k¹ta nachylenia po³aci nie wiêkszego ni¿ 45°,
d) zakaz stosowania po³aci dachowych przesuniêtych

wzajemnie w pionie i w poziomie,
e) dopuszcza siê pokrycie stropodachem lub stropoda-

chem zielonym, a w przypadku realizacji dachu spadzi-
stego zastosowaæ pokrycie dachów materia³em cera-
micznym lub jego imitacj¹ w kolorze czerwonym, czer-
wono-br¹zowym lub br¹zowym,

5) do wykañczania elewacji stosowaæ materia³y takie jak:
tynk, kamieñ, beton architektoniczny, szk³o, wysokiej ja-
ko�ci blachy ze stali nierdzewnej oraz kompozyty alumi-
niowe (naturalne, lakierowane i anodowane). Obowi¹-
zuje zakaz stosowania niskostandardowych materia³ów
wykoñczeniowych takich jak: blacha falista i trapezowa,
"sidding", papa itp. oraz zakaz stosowania jaskrawych
kolorów materia³ów wykoñczeniowych,

6) obowi¹zek urz¹dzenia miejsc wypoczynku (³awki, o�wie-
tlenie, altany, zadaszenia),

7) zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) dla terenu 1ZPU - 8 m od linii rozgraniczaj¹cej stano-

wi¹cej jednocze�nie granicê planu (ul. Podedworze),
b) dla terenu 3ZPU - 3 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê

1KDL,
c) dla terenu 6ZPU:

- 8 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê 5KDD i ulicy
Adama Bochenka (stanowi¹cej jednocze�nie gra-
nicê planu),

- 16 m od granicy lasu,
- wed³ug Rysunku planu od granicy stref przep³ywów

wezbrañ powodziowych
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8) w granicach terenów 2ZPU i 3ZPU obiekty kubaturowe
i inne elementy przes³aniaj¹ce widok lokalizowaæ poza
ci¹gami widokowymi oznaczonymi na Rysunku planu,
umo¿liwiaj¹c wgl¹d w teren parku od strony dróg pu-
blicznych. Obiekty kubaturowe lokalizowaæ d³u¿sz¹ osi¹
wzd³u¿ doliny cieku,

9) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych trwale zwi¹za-
nych z gruntem w terenach oznaczonych symbolami 4ZPU
i 5ZPU,

10) tereny 4ZPU i 5ZPU urz¹dziæ w formie bram wej�cio-
wych na teren parku poprzez tworzenie placów, kompo-
zycji zieleni, elementów ma³ej architektury, itp.,

11) w terenie 6ZPU w miejscach nieobjêtych nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy nak³ada siê obowi¹zek maksy-
malnej ochrony zieleni wysokiej,

12) obowi¹zek wydzielenia miejsca pod segregacjê i sk³a-
dowanie odpadów poza frontow¹ czê�ci¹ dzia³ki bu-
dowlanej,

13) obowi¹zuj¹ zakazy:
a) lokalizacji ci¹gów komunikacyjnych dla motocykli, sa-

mochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych,
za wyj¹tkiem okre�lonym w ust. 2 pkt 4,

b) lokalizacji urz¹dzeñ dla motocykli, samochodów tere-
nowych i innych pojazdów silnikowych.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach prze-
znaczenia dopuszczalnego jest spe³nienie zasady, aby
³¹czna powierzchnia terenów zwi¹zanych z przeznaczeniem
dopuszczalnym nie stanowi³a wiêcej ni¿ 30 % powierzchni
terenu inwestycji, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 2.

5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 27

1. Wyznacza siê teren zieleni urz¹dzonej osiedlowej, ozna-
czony na Rysunku planu symbolem 1ZU z podstawowym
przeznaczeniem pod zieleñ urz¹dzon¹ wraz ze �cie¿kami
pieszymi i rowerowymi oraz pod obs³ugê komunikacyjn¹
istniej¹cego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego zlo-
kalizowanego poza obszarem opracowania.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala siê nastê-
puj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
1) przy urz¹dzaniu �cie¿ek pieszych, rolkowych i rowero-

wych obowi¹zuje wykonanie wszelkich niezbêdnych za-
bezpieczeñ takich jak: balustrady, schody terenowe, tabli-
ce informacyjne itp.,

2) obowi¹zuj¹ zakazy:
a) realizacji zabudowy kubaturowej trwale zwi¹zanej

z gruntem,
b) lokalizacji gara¿y i miejsc postojowych,

3. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 28

1. Wyznacza siê tereny le�ne oznaczone na rysunku planu
symbolami 1ZL i 2ZL obejmuj¹ce lasy i grunty le�ne Ls zgod-
nie z ewidencj¹ gruntów, dróg �ródle�nych i pozostawia
w dotychczasowym u¿ytkowaniu.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza siê
realizacjê ci¹gów pieszych i �cie¿ek dydaktycznych.

3. Obowi¹zuje zakaz zmiany u¿ytkowania terenów na cele nie-
le�ne i zakaz realizacji obiektów z wyj¹tkiem przypadków
dopuszczonych przepisami odrêbnymi.

4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 29

1. Wyznacza siê tereny dróg publicznych klasy L (lokal-
nej) oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL
i 3KDL z podstawowym przeznaczeniem pod drogê pu-
bliczn¹ klasy L (lokaln¹) wraz z urz¹dzeniami odwodnie-
nia i o�wietlenia.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-
wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê ma³ych obiektów kubaturowych (kioski, przy-

stanki autobusowe, itp.) zgodnie z przepisami odrêbnymi,
2) budowê �cie¿ek rowerowych,
3) inne, nie wymienione w pkt 1 - 2, zgodnie z przepisami

odrêbnymi.
3. Szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych - 12 m z posze-

rzeniami zgodnie z Rysunkiem planu.
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje

zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-

spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 30

1. Wyznacza siê tereny dróg publicznych klasy D (dojazdo-
wej), oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD,
3KDD, 4KDD i 5KDD z podstawowym przeznaczeniem pod
drogi publiczne klasy D (dojazdowe) wraz z urz¹dzeniami
odwodnienia i o�wietlenia.

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podsta-
wowym przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury,
2) inne, nie wymienione w pkt 1, zgodnie z przepisami od-

rêbnymi.
3. Szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych:

a) 1KDD, 3KDD, 4KDD i 5KDD - 10 m z poszerzeniami
w rejonie skrzy¿owañ zgodnie z Rysunkiem planu,

b) 2KDD - fragmentaryczny teren drogi publicznej ul. Mo-
krej znajduj¹cy siê w granicach opracowania planu -
zgodnie z Rysunkiem planu.

4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowi¹zuje
zakaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.

5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów wyznaczonych w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

§ 31

1. Wyznacza siê teren komunikacji publicznej, oznaczony na
rysunku planu symbolem KDX z podstawowym przezna-
czeniem pod ci¹g pieszo-jezdny wraz z urz¹dzeniami odwod-
nienia i o�wietlenia.

2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowi¹zek reali-
zacji nawierzchni ci¹gu jako utwardzonej rozbieralnej (kost-
ka kamienna, betonowa) z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia sieci
infrastruktury technicznej.

3. Szeroko�æ ci¹gu pieszo-jezdnego w liniach rozgraniczaj¹-
cych - 6 m z poszerzeniami w rejonie skrzy¿owania z drog¹
1KDL, zgodnie z Rysunkiem planu,

4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.
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§ 32

1. Wyznacza siê teren drogi wewnêtrznej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem KDW z podstawowym przezna-
czeniem pod drogê wewnêtrzn¹ wraz z urz¹dzeniami od-
wodnienia i o�wietlenia.

2. Szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych - 6 m z posze-
rzeniem skrzy¿owania z drog¹ 3KDD, zgodnie z Rysun-
kiem planu,

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowi¹zuje za-
kaz lokalizacji wszelkich urz¹dzeñ reklamowych.

4. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenu wyznaczonego w ust. 1 stosowaæ
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale II.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe

§ 33

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

§ 34

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 35

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

Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada

Poz. 569



� 2602 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 83

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXIV/821/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK RZECZNY DRWINKA"

RYSUNEK PLANU
SKALA 1:2000*

SKOROWIDZ SEKCJI

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LXIV/821/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU "PARK RZECZNY DRWINKA"

RYSUNEK PLANU
SKALA 1:2000*

RYSUNEK ROZWI¥ZAÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

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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TELETECHNIKA
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Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LXIV/821/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU "PARK RZECZNY DRWINKA"

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Park Rzeczny Drwinka" zosta³ wy³o¿ony do pu-
blicznego wgl¹du w okresie od 19 maja do 18 czerwca 2008 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz¹cych pro-
jektu planu, tj. do dnia 2 lipca 2008 r., wp³ynê³y 34 uwagi.

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

darowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka",
- "Ustawie" - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.),

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

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

Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 1453/2008
z dnia 21 lipca 2008 r. wraz z Zarz¹dzeniem Nr 2109/2008 z dnia
24 pa�dziernika 2008 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce
z uwzglêdnienia uwag.

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

1. Uwaga Nr 1
dotyczy dzia³ki Nr 57/2 obrêb 59, która w projekcie planu znaj-
duje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-

stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka,

- oznaczonym symbolem KDW, teren drogi wewnêtrznej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod drogê wewnêtrzn¹ wraz z
urz¹dzeniami odwodnienia i o�wietlenia.

[...]*
wnie�li uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a w³¹czenia dzia³ki Nr 57/2
do terenów budowlanych. Wnioski w tej sprawie kierowane s¹
od 2003 r.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o w³¹czenie dz. Nr 57/2 do terenów budowlanych nie
mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgod-
no�æ projektu planu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie
przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek za-
chowania zgodno�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzy-
muje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
W projekcie planu w/w dzia³ka po³o¿ona jest w terenie 3ZP
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku oraz KDW
- tereny drogi wewnêtrznej. Wyznaczone tereny ZP bêd¹ spe³-
niaæ funkcjê publicznych terenów zieleni urz¹dzonej dla po-
trzeb rekreacji.

2. Uwaga Nr 2
dotyczy dzia³ki Nr 575/2 obrêb 61, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 1US, teren spor-
tu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty
i urz¹dzenia z zakresu sportu i rekreacji, w szczególno�ci pod
hale i boiska sportowe, �cianki wspinaczkowe z zapleczem tech-
niczno-sanitarnym i hotelowym.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zmiany przeznaczenie dzia³-
ki Nr 575/2 w projekcie planu z terenu 1US na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej z us³ugami o oznaczeniu MW i warunkach
okre�lonych w § 20 projektu planu.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
w czê�ci.

Wyja�nienie:
Uwaga o zmianê przeznaczenia dzia³ki Nr 575/2 na teren zabu-
dowy mieszkaniowej MW z us³ugami nie mo¿e byæ uwzglêd-
niona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodno�æ projektu pla-
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nu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15
ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w dzia³ka
po³o¿ona jest w terenach 1US z podstawowym przeznacze-
niem pod tereny sportu i rekreacji.
Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium, gdy¿
obszar Parku jest oznaczony na rysunku Studium jako ZP te-
reny zieleni publicznej, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie
tylko przyrodnicz¹, ale przede wszystkim publiczn¹ o cha-
rakterze ogólnomiejskim. Tereny Parków stanowi¹ podsta-
wowy komponent �rodowiska przyrodniczego i krajobrazu
miasta, a równocze�nie s¹ tradycyjnymi obszarami rekreacji
i wypoczynku mieszkañców.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek za-
chowania zgodno�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzy-
muje istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ oraz wydane prawo-
mocne decyzje pozwolenia na budowê.
Mimo ¿e teren dzia³ki s¹siedniej w studium przeznaczony jest
pod teren zieleni parkowej (w granicy terenów przewidzia-
nych pod zainwestowanie) to w projekcie planu przeznacza siê
go pod teren MW (zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).
Wynika to z faktu, i¿ zgodnie z Ustaw¹, w terenach nie posiada-
j¹cych mpzp jak równie¿ dla których nie podjêto opracowywa-
nia planu, zamierzenia budowlane, reguluje siê decyzjami o wa-
runkach zabudowy. Przy tej formie regulacji, nie obowi¹zuj¹
ustalenia Studium. Poniewa¿ tego typu regulacja, zosta³a prze-
prowadzona dla inwestycji na ww. terenie i zakoñczona wyda-
niem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê, w projekcie
planu uwzglêdniono jej ustalenia.

3. Uwaga Nr 3
Dotyczy dzia³ki Nr 135 obrêb 60, która w projekcie planu znaj-
duje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni
urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodo-
stêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.

[...]*
wnie�li uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a powiêkszenia terenów 4MN
od strony pó³nocnej o 8 metrów.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
w czê�ci.

Wyja�nienie:
Uwaga o poszerzenie terenów 4MN w obrêbie dz. Nr 135 o 8 m
nie mo¿e byæ w ca³o�ci uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarun-
kowania ekofizjograficzne (skarpy o nachyleniu powy¿ej 35 %)
zaliczone do terenów o skomplikowanych warunkach grunto-
wych, na których obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów kuba-
turowych oraz inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê grun-
tu. Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê czê�ciowo
poprzez poszerzenie terenu od strony pó³nocno-zachodniej
o ok. 4-6 m. W projekcie planu czê�æ w/w dzia³ki znajduje siê
w terenie 4MN, a pozosta³a czê�æ w terenie 2ZP z podstawo-
wym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹-
dzonej z elementami wyposa¿enia parku. Tereny ZP bêd¹ spe³-
niaæ funkcjê publicznych terenów zieleni urz¹dzonej dla po-
trzeb rekreacji.

4. Uwaga Nr 4
dotyczy dzia³ki Nr 105 obrêb 60, która w projekcie planu znaj-
duje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni

urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodo-
stêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dzia³ki na
teren rekreacyjno-budowlany - nie wyra¿a zgody na przezna-
czenie dzia³ki, jako czê�æ parku.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 105 na teren rekreacyjno-bu-
dowlany nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa-
³oby to niezgodno�æ projektu planu z ustaleniami Studium,
a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Usta-
wy. W projekcie planu w/w dzia³ka uwzglêdniona jest w tere-
nie 2ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku.
Wyznaczone tereny ZP bêd¹ spe³niaæ funkcjê publicznych te-
renów zieleni urz¹dzonej dla potrzeb rekreacji.
W terenie tym nie wprowadza siê ¿adnej zabudowy kubaturo-
wej realizuj¹c ustalenia Studium w szczególno�ci: ochronê
przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodni-
czych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego warto�ci
i atrakcyjno�ci.

5. Uwaga Nr 7
dotyczy dzia³ki Nr 248/8 obrêb 50, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZPU, teren zie-
leni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem
pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³uga-
mi z zakresu rekreacji, turystyki, o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi
obs³udze funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwin-
ka w szczególno�ci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólno-
dostêpne w formie placu, alejki pieszej z kawiarni¹, ogródkiem
Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej itp., z urz¹dze-
niem bramy do Parku Rzecznego Drwinka od strony drogi pu-
blicznej,

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a sprzeciwu odno�nie usta-
lonego wska�nika zabudowy dla dzia³ki 248/8 objêtej w planie
terenem 2ZPU, w zwi¹zku z zamierzon¹ budow¹ na dzia³ce
ca³orocznego domku rekreacyjnego z zapleczem gastronomicz-
no - handlowym.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwzglêdnienie uwagi dla dzia³ki Nr 248/8 spowodowa³oby nie-
zgodno�æ projektu planu ze Studium. W projekcie planu dz. Nr
248/8 po³o¿ona jest w terenie 2ZPU z podstawowym przezna-
czeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z
us³ugami s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku w szczególno-
�ci z urz¹dzeniem przestrzeni publicznej w formie placu, alejki
pieszej z kawiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem od-
nowy biologicznej itp, z urz¹dzeniem bramy do parku od drogi
publicznej. W terenie tym nie dopuszcza siê zabudowy rekre-
acji indywidualnej, o jakiej pisze wnosz¹ca uwagê. Ustalony
wska�nik zabudowy pod ww. obiekty dla terenu 2ZPU w wyso-
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ko�ci 10 % dotyczy dzia³ki budowlanej. Je¿eli dzia³ka nie po-
zwala na w³a�ciwe zagospodarowanie mo¿e byæ powiêkszo-
na o dzia³kê s¹siedni¹ tak, aby geometria powsta³ej dzia³ki
budowlanej umo¿liwia³a realizacjê inwestycji zgodnej z pla-
nem.
Przeznaczenie dzia³ki pod tereny zieleni urz¹dzonej z us³ugami
zgodne jest z ustaleniami Studium, gdy¿ tereny wskazane
w nim do zainwestowania a znajduj¹ce siê w granicach parku,
przeznacza siê na realizacjê zainwestowania zwi¹zanego
z funkcj¹, jak¹ pe³ni park.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek za-
chowania zgodno�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie:
- utrzymuje istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wprowadza siê zawarte w wydanych decyzjach o pozwolenia

na budowê rozwi¹zania planistyczne.

6. Uwaga Nr 8
dotyczy dzia³ki Nr 575/3 obrêb 61, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 1US, teren spor-
tu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty
i urz¹dzenia z zakresu sportu i rekreacji, w szczególno�ci pod
hale i boiska sportowe, �cianki wspinaczkowe z zapleczem tech-
niczno-sanitarnym i hotelowym.

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a korekty przeznaczenia
dzia³ki na U - teren us³ug handlu detalicznego i gastronomii
typu kawiarnia, z dopuszczeniem (pozostawieniem) funkcji ju¿
istniej¹cych administracyjno - us³ugowe z czê�ci¹ magazy-
now¹) oraz protest przeciwko rozci¹gniêciu obszaru 1US na
dz. 575/3. Nieprawid³owe jest poprowadzenie g³ównej �cie¿ki
rowerowej przez teren bêd¹cy w u¿ytkowaniu i w³adaniu.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 575/3 na teren U - us³ug handlu
detalicznego i gastronomii typu kawiarnia, z dopuszczeniem
(pozostawienie funkcji ju¿ istniej¹cych administracyjno-us³u-
gowych z czê�ci¹ magazynow¹) nie mo¿e byæ uwzglêdniona,
poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodno�æ projektu planu ze
Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17
pkt 4 Ustawy.
W projekcie planu w/w dzia³ka po³o¿ona jest w terenach 1US
z podstawowym przeznaczeniem pod tereny sportu i rekre-
acji, w szczególno�ci pod hale i boiska sportowe, �cianki wspi-
naczkowe z zapleczem techniczno - sanitarnym i hotelowym.
Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium (obszar
znajduje siê w terenach zieleni parkowej w granicy terenów
przeznaczonych pod zainwestowanie).
G³ówna �cie¿ka rowerowa jest ustaleniem planu, co powodu-
je obowi¹zek jej realizacji w terenie, w którym jest wskazana,
jednak przedstawienie jej w formie symbolu umo¿liwia dosto-
sowanie przebiegu na etapie projektu technicznego do warun-
ków terenowych.

7. Uwaga Nr 9
dotyczy dzia³ek Nr 40/2, 40/4 i 150 obrêb 59, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³u-

gami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêp-
ne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu re-

kreacji, turystyki, o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi obs³udze
funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka
w szczególno�ci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólno-
dostêpne w formie placu, alejki pieszej z kawiarni¹, ogród-
kiem Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej itp.,
z urz¹dzeniem bramy do Parku Rzecznego Drwinka od stro-
ny drogi publicznej,

- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zmiany przeznaczenia w
projekcie planu nieruchomo�ci (dz. Nr 40/2, 40/4 i 150) bêd¹cej
w³asno�ci¹ ATIR pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
MW. Równocze�nie kwestionuje ustalenia projektu planu w
zakresie przeznaczenia tej nieruchomo�ci na tereny zieleni urz¹-
dzonej z us³ugami 3ZPU oraz zieleni urz¹dzonej 3ZP.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o zmianê przeznaczenia dz. Nr 40/2, 40/4 i 150 na teren
zabudowy mieszkaniowej MW nie mo¿e byæ uwzglêdniona,
poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodno�æ projektu planu
z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepisów art. 15
ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w dzia³ki
po³o¿one s¹ czê�ciowo w terenach 3ZPU z podstawowym prze-
znaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz
z us³ugami s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku w szczegól-
no�ci z urz¹dzeniem przestrzeni publicznej w formie placu, alejki
pieszej z kawiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem od-
nowy biologicznej itp, z urz¹dzeniem bramy do parku od drogi
publicznej i 3ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólno-
dostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿e-
nia parku. Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium,
gdy¿ tereny wskazane w nim do zainwestowania a znajduj¹ce
siê w granicach parku, przeznacza siê na realizacjê zainwesto-
wania zwi¹zanego z funkcj¹, jak¹ pe³ni park.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek zgod-
no�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowych tere-
nów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.

8. Uwaga Nr 10
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znaj-
duje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod za-
budowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,

- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka.

[...]*
wnios³o uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia i zagospo-
darowania dzia³ki Nr 57/1 przy ul Mokrej 41 na Centrum Lecze-
nia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek).
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum Le-
czenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarunko-
wania ekofizjograficzne. Czê�æ nie zainwestowana dzia³ki w 90 %
zalega na osuwisku zakwalifikowanym do terenów o skompli-
kowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje za-
kaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu pt. "In-
wentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagro¿onych
ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy te wystê-
puj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykonanym przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, lipiec
2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na proponowanej dzia³-
ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Leczenia i Rehabili-
tacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na 30 ³ó¿ek).

9. Uwaga Nr 11
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znaj-
duje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod za-
budowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,

- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka.

[...]*
wnios³o uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia i zagospo-
darowania dzia³ki Nr 57/1 przy ul Mokrej 41 na Centrum Lecze-
nia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek).

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum
Leczenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtro-
wy na 30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na
uwarunkowania ekofizjograficzne. Czê�æ nie zainwestowana
dzia³ki w 90 % zalega na osuwisku zakwalifikowanym do te-
renów o skomplikowanych warunkach gruntowych, na któ-
rych obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz
inwestycji mog¹cych naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c
jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu pt. "In-
wentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagro¿onych
ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy te wystê-
puj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykonanym przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krakowie, lipiec
2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na proponowanej dzia³-
ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Leczenia i Rehabili-
tacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na 30 ³ó¿ek).

10. Uwaga Nr 12
dotyczy czê�ci pó³nocnej parku.

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:

1) podtrzymania historycznej koncepcji wykonania brodzika
dla dzieci zasilanego wod¹ z Drwinki w rejonie mostku.

2) likwidacji dwóch ni¿szych kortów tenisowych oraz przed³u-
¿enie górnej �cie¿ki spacerowej a¿ do Piasków.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Ad 1.
Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze, jako�æ stanu wód,
charakter parku oraz obudowê biologiczn¹ rzeki projekt planu
nie uwzglêdnia wprost realizacji miejsc do k¹pieli. Jednak¿e
zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 4 na etapie projektu technicznego
bêdzie mo¿na rozpatrzeæ mo¿liwo�æ realizacji w ramach za-
bezpieczeñ przeciwpowodziowych i umocnieñ koryta Drwinki.

Ad 2.
Uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona, gdy¿ korty tenisowe zlo-
kalizowane s¹ w terenie 2US, który przeznacza siê pod tego
typu urz¹dzenia jak równie¿ kubaturowe obiekty o funkcji re-
kreacyjno-sportowej. Przeznaczenie to, zgodne jest z ustale-
niami Studium. Wyznaczony teren pe³ni funkcjê publiczn¹ dla
potrzeb sportu i rekreacji. Jest jedynym tego typu terenem na
ca³ym obszarze Parku Rzecznego Drwinka. �cie¿ka spacero-
wa zosta³a wskazana w obrêbie obszaru planu w granicach
okre�lonych w uchwale Nr VII/102/07 Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Park Rzeczny Drwinka". Stanowi ona czê�æ trasy okre�lonej
dla jej przebiegu w Studium.

11. Uwaga Nr 13
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znaj-
duje siê w nastêpuj¹cych terenach:

- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,

- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park
Rzeczny potoku Drwinka.

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dz. Nr 57/1
pod szpitalik dla dzieci chorych na mukowiscydozê, nie wyra¿a
zgody na Park.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum Le-
czenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarunko-
wania ekofizjograficzne. Czê�æ nie zainwestowana dzia³ki w 90 %
zalega na osuwisku zakwalifikowanym do terenów o skompli-
kowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje za-
kaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu
pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów za-
gro¿onych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy
te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykona-
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nym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krako-
wie, lipiec 2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na propo-
nowanej dzia³ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Le-
czenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy
na 30 ³ó¿ek).

12. Uwaga Nr 14
dotyczy dzia³ki Nr 31/6 obrêb 60, która w projekcie planu znaj-
duje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni
urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodo-
stêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zakwalifikowanie
dz. Nr 31/6 w ca³o�ci pod zabudowê mieszkaniow¹ lub za-
kwalifikowanie czê�ci dz. Nr 31/6 o pow. 0,22 ha do obszaru
pod zabudowê mieszkaniow¹ (zgodnie z za³¹cznikiem).

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 31/6 na teren zabudowy miesz-
kaniowej nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa-
³oby to niezgodno�æ projektu planu z ustaleniami Studium,
a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Usta-
wy. W projekcie planu w/w dzia³ka uwzglêdniona jest w tere-
nie 2ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek za-
chowania zgodno�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzy-
muje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.

13. Uwaga Nr 15
dotyczy dzia³ki Nr 31/6 obrêb 60, która w projekcie planu znaj-
duje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni
urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodo-
stêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a sprzeciwu dla przyjêtych
rozwi¹zañ w planie i wnioskuje o dokonanie korekty w planie
(w³¹czenie dzia³ki 31/6 do terenów budownictwa mieszkanio-
wego jednorodzinnego). Kwestionuje uzasadnienie do wnio-
sku z³o¿onego 03.09.2007 r. dot. zachowania zgodno�ci planu
ze studium.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 31/6 na teren zabudowy miesz-
kaniowej nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa-
³oby to niezgodno�æ projektu planu z ustaleniami Studium,
a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Usta-
wy. W projekcie planu w/w dzia³ka uwzglêdniona jest w tere-
nie 2ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku.

W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek za-
chowania zgodno�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzy-
muje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.

14. Uwaga Nr 16
dotyczy dzia³ki Nr 54/25 obrêb 59, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 3ZP, teren ziele-
ni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodo-
stêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a sprzeciwu dla zagospoda-
rowania terenów wokó³ jego domu na Park Rzeczny Drwinka.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Sprzeciw dla zagospodarowania dz. Nr 54/25 na Park nie mo¿e
byæ uwzglêdniony, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodno�æ
projektu planu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepi-
sów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w
dzia³ka znajduje siê w terenie 3ZP - z podstawowym przezna-
czeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z ele-
mentami urz¹dzenia parku.
Z uwagi na charakter terenu i obudowê biologiczn¹ cieków na
terenie parku znaczn¹ jego czê�æ utrzymuje swój naturalny
charakter.

15. Uwaga Nr 17
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znaj-
duje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod za-
budowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny ziele-
ni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny
potoku Drwinka.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a poparcia przez Prezyden-
ta Miasta Krakowa wniosku dot. budowy pierwszego w Polsce
szpitala dla chorych na mukowiscydozê.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum Le-
czenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarunko-
wania ekofizjograficzne. Czê�æ nie zainwestowana dzia³ki w 90 %
zalega na osuwisku zakwalifikowanym do terenów o skompli-
kowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje za-
kaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu
pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów za-
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gro¿onych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy
te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykona-
nym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krako-
wie, lipiec 2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na propo-
nowanej dzia³ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Le-
czenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy
na 30 ³ó¿ek).

16. Uwaga Nr 18
dotyczy ca³ego obszaru objêtego planem.

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) rozwi¹zania planistyczne w projekcie planu niezgodne ze

Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Krakowa.

2) zobowi¹zania finansowe Gminy Kraków wynikaj¹ce z Pro-
gnozy skutków finansowych uchwalenia mpzp Park Rzeczny
Drwinka s¹ wielokrotnie zani¿one.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdnio-
na w czê�ci.

Wyja�nienie:
Ad 1.
Analiza rozwi¹zañ przyjêtych w projekcie wy³o¿onego planu
potwierdza jego zgodno�æ z ustaleniami obowi¹zuj¹cego stu-
dium.

Ad 2.
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, w której okre�lono zo-
bowi¹zania finansowe Gminy Kraków wynikaj¹ce z uchwalenia
mpzp opracowana zosta³a przez Cz³onka Podkarpackiej Okrê-
gowej Izby In¿ynierów Budownictwa posiadaj¹cego uprawnie-
nia w zakresie szacowania nieruchomo�ci wydane przez Mini-
stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - z uwzglêdnie-
niem obowi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie a tak¿e stan-
dardów zawodowych rzeczoznawców maj¹tkowych (Polska
Federacja Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych). Pro-
gnoza jest sporz¹dzana na okres 7 lat - okres najbardziej opty-
malny z uwagi na zmiany na rynku nieruchomo�ci.
Zgodnie ze standardami zawodowymi Rzeczoznawców Maj¹t-
kowych warto�ci szacunkowe przyjête do prognozy wynikaj¹
z analizy transakcji kupna/sprzeda¿y gruntów na ró¿ne cele
w danej dzielnicy Krakowa.

17. Uwaga Nr 19
dotyczy dzia³ki Nr 10/2 i 336 obrêb 61, które w projekcie pla-
nu znajduj¹ siê w terenie oznaczonym symbolem 1ZPU, teren
zieleni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem
pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³uga-
mi z zakresu rekreacji, turystyki, o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi
obs³udze funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwin-
ka w szczególno�ci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólno-
dostêpne w tym górka saneczkowa, amfiteatr, plac spotkañ,
miejsce wystaw plenerowych wraz z zapleczem techniczno-
sanitarnym

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezy-
denta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dz. Nr 10/2 pod
zabudowê mieszkaniow¹ MN wielorodzinn¹ dla potrzeb rodziny -

poprzez przesuniêcie granic terenów MN w kierunku wschod-
nim, sprzeciw przeciwko jej zagospodarowaniu na cele ZPU.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 10/2 na teren zabudowy miesz-
kaniowej MN nie mo¿e byæ uwzglêdniona, poniewa¿ spowodo-
wa³oby to niezgodno�æ projektu planu z ustaleniami Studium,
a wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
W projekcie planu dzia³ka Nr 10/2 po³o¿na jest w terenie 1ZPU
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zielone wraz z us³ugami z zakresu rekreacji, turystyki, o�wiaty
i edukacji s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku..
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek za-
chowania zgodno�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzy-
muje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.

18. Uwaga Nr 20
dotyczy dzia³ki Nr 54/26 obrêb 59, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 11MN, teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod za-
budowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,

- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka,

[...]*
wnie�li uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) przeznaczenia dz. Nr 54/26 pod zabudowê mieszkaniow¹

jednorodzinn¹ poprzez poszerzenia terenów 11MN w kie-
runku pó³nocnym o 20 m.

2) przesuniêcie �cie¿ki rowerowej w kierunku pó³nocnym
wg za³¹czonej mapki.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
w czê�ci.

Wyja�nienie:
Ad 1.
Maj¹c na uwadze sprzyjaj¹ce zabudowie uwarunkowania eko-
fizjograficzne i dostêpno�æ komunikacyjn¹ Prezydent Miasta
Krakowa uwzglêdni³ czê�ciowo uwagê poprzez poszerzenie
zabudowy terenu 11MN na czê�ci dzia³ki 54/26 w kierunku
pó³nocno-wschodnim o ok. 10 m.
Poszerzenie terenu 11MN o 20 m zgodnie ze zg³oszon¹ uwag¹
naruszy³oby ustalenia studium, w szczególno�ci ochronê przed
uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodniczych i kra-
jobrazowych, stanowi¹cych o jego warto�ci i atrakcyjno�ci.
Czê�æ dzia³ki Nr 54/26 znajduje siê w terenach 11MN, nato-
miast pozosta³a w 3ZP - z podstawowym przeznaczeniem pod
ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹-
dzenia parku.

Ad 2.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ czê�ciowo uwagê ze
wzglêdu na poszerzenie terenu 11MN, o którym mowa w pkt 1
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poprzez skorygowanie symbolu �cie¿ki na Rysunku planu.
Uwzglêdnienie w pozosta³ym zakresie nie jest mo¿liwe, gdy¿
g³ówna �cie¿ka rowerowa jest ustaleniem planu, co powoduje
obowi¹zek jej realizacji w terenie, w którym jest wskazana.
Przedstawienie jej w formie symbolu umo¿liwia dostosowa-
nie przebiegu na etapie projektu technicznego do warunków
terenowych.

19. Uwaga Nr 21
dotyczy dzia³ki Nr 248/4 obrêb 50, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZPU, teren zie-
leni urz¹dzonej z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem
pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³uga-
mi z zakresu rekreacji, turystyki, o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi
obs³udze funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwin-
ka w szczególno�ci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólno-
dostêpne w formie placu, alejki pieszej z kawiarni¹, ogródkiem
Jordanowskim, gabinetem odnowy biologicznej itp., z urz¹dze-
niem bramy do Parku Rzecznego Drwinka od strony drogi pu-
blicznej,

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a uwzglêdnienia walorów
lokalizacyjnych dzia³ki przy jej wycenie.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Sprawa wykupu nie jest przedmiotem ustaleñ planu, natomiast
kwestie wykupu reguluj¹ przepisy Ustawy o gospodarce nie-
ruchomo�ciami. Sprawa ewentualnych roszczeñ zwi¹zanych
z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomo�ci w wyniku
uchwalenia miejscowego planu, reguluj¹ przepisy art. 36 ust. 1-
3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z w/w roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwale-
niu (wej�ciu w ¿ycie) planu.

20. Uwaga Nr 22
dotyczy dzia³ki Nr 131/1 obrêb 60, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3MN, teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod za-
budowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,

- oznaczonym symbolem 2ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka.

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dz. Nr 131/1
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ poprzez posze-
rzenie terenu 3MN na ca³ej d³ugo�ci dzia³ki wzd³u¿ ul. Mokrej.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Poszerzenie terenu zabudowy MN w obrêbie dz. Nr 131/1 spo-
wodowa³oby niezgodno�æ projektu planu ze Studium, wiêc
naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
Czê�æ dzia³ki Nr 131/1 znajduje siê w terenach 3MN, natomiast
pozosta³a czê�æ w terenach 2ZP - z podstawowym przeznacze-

niem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elemen-
tami urz¹dzenia parku. W obszarze parku ze wzglêdu na jego
funkcje i obowi¹zek zgodno�ci z ustaleniami Studium obowi¹-
zuje, w szczególno�ci: ochrona przed uszczuplaniem zacho-
wanych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, stano-
wi¹cych o jego warto�ci i atrakcyjno�ci.
Ponadto wnioskowany obszar zlokalizowany jest czê�ciowo
na terenie podmok³ym, a tak¿e w obszarze skarp o nachyleniu
powy¿ej 35 % zakwalifikowanym do terenów o skomplikowa-
nych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje zakaz lo-
kalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.

21. Uwaga Nr 23
dotyczy dzia³ek Nr 15/13 i 15/11 obrêb 61, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1ZPU, tereny zieleni urz¹dzonej

z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodo-
stêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu
rekreacji, turystyki, o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi obs³udze
funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka
w szczególno�ci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodo-
stêpne w tym górka saneczkowa, amfiteatr, plac spotkañ,
miejsce wystaw plenerowych wraz z zapleczem techniczno-
sanitarnym,

- oznaczonym symbolem 1ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka.

[...]*
wnie�li uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia dz. Nr 15/13
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, a dz. Nr 15/11
pod drogê dojazdow¹ do budynków na dz. Nr 15/13.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 15/13 na teren zabudowy miesz-
kaniowej MN i dz. Nr 15/11 pod drogê dojazdow¹ nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodno�æ pro-
jektu planu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepi-
sów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy. W projekcie planu w/w
dzia³ki po³o¿one s¹ w terenie 1ZPU z podstawowym przezna-
czeniem pod ogólnodostêpne tereny zielone wraz z us³ugami
z zakresu rekreacji, turystyki, o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi funk-
cji rekreacyjnej parku oraz w terenie 1ZP z podstawowym prze-
znaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej
z elementami wyposa¿enia parku.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek zgod-
no�ci z ustaleniami Studium, obowi¹zuje w szczególno�ci:
ochrona przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przy-
rodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego warto-
�ci i atrakcyjno�ci. Nie wprowadza siê nowych terenów za-
budowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.

22. Uwaga Nr 24
dotyczy dzia³ek Nr 40/2, 40/4 i 150 obrêb 59, które w projekcie
planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 3ZPU, teren zieleni urz¹dzonej z us³u-

gami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
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tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu rekreacji,
turystyki, o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi obs³udze funkcji rekre-
acyjnej parku rzecznego potoku Drwinka w szczególno�ci urz¹-
dzone przestrzenie publiczne ogólnodostêpne w formie placu,
alejki pieszej z kawiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabine-
tem odnowy biologicznej itp., z urz¹dzeniem bramy do Parku
Rzecznego Drwinka od strony drogi publicznej,

- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka.

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zmiany przeznaczenia
w projekcie planu nieruchomo�ci na któr¹ sk³adaj¹ siê dz. Nr 40/2,
40/4 i 150 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN, równocze�nie kwestionuje ustalenia projektu planu w za-
kresie przeznaczenia tej nieruchomo�ci na tereny zieleni urz¹-
dzonej z us³ugami 3ZPU oraz zieleni urz¹dzonej 3 ZP.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona
w czê�ci.

Wyja�nienie:
Uwaga nieuwzglêdniona w czê�ci przeznaczenia ca³ych dz.
Nr 40/2, 40/4 i 150 na teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN, poniewa¿ spowodowa³oby to niezgodno�æ pro-
jektu planu z ustaleniami Studium, a wiêc naruszenie przepi-
sów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
Dzia³ki Nr 40/2, 40/4 i 150 w projekcie planu po³o¿one s¹ czê-
�ciowo w terenach 3ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod
ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami s³u-
¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku w szczególno�ci z urz¹dze-
niem przestrzeni publicznej w formie placu, alejki pieszej z ka-
wiarni¹, ogródkiem Jordanowskim, gabinetem odnowy biolo-
gicznej, z urz¹dzeniem bramy do parku od drogi publicznej i 3ZP
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku. Przezna-
czenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium, gdy¿ tereny wska-
zane w nim do zainwestowania a znajduj¹ce siê w granicach
parku, przeznacza siê na realizacjê zainwestowania zwi¹zane-
go z funkcj¹, jak¹ pe³ni park.
Prezydent Miasta Krakowa uwzglêdni³ uwagê dla czê�ci dzia³-
ki 40/2 oraz niewielkich wschodnich krañców dzia³ek 40/4 i 150,
dla których Studium przewiduje tereny MN o przewa¿aj¹cej
funkcji mieszkaniowej i niskiej intensywno�ci na terenach za-
budowanych i zainwestowanych.
Dla pozosta³ej czê�ci dzia³ek po³o¿onych w obszarze parku ze
wzglêdu na funkcjê parku i obowi¹zek zachowania zgodno�ci
z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowej zabudowy MN.

23. Uwaga Nr 25
dotyczy dzia³ek Nr 34 i 344 obrêb 60, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren ziele-
ni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodo-
stêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia czê�ci dzia-
³ek pod zabudowê mieszkaniow¹ oraz sprzeciw przeciw usta-
leniom projektu planu.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby niezgodno�æ projektu
planu ze Studium, w szczególno�ci w zakresie obowi¹zku ochro-
ny przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrodni-
czych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego warto�ci
i atrakcyjno�ci.
Czê�æ dzia³ki Nr 344 oraz dzia³ka Nr 34 znajduj¹ siê w terenach
2ZP - z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zieleni urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek zgod-
no�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowych tere-
nów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.
Zgodnie z ustaleniami planu w³a�ciciel do czasu zagospodarowa-
nia zgodnie z planem u¿ytkuje teren w sposób dotychczasowy.

24. Uwaga Nr 26
dotyczy dzia³ki Nr 57/1 obrêb 59, która w projekcie planu znaj-
duje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN, teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod za-
budowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹,
- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny ziele-
ni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzeczny
potoku Drwinka.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a poparcia przez Prezyden-
ta miasta Krakowa wniosku dot. budowy pierwszego w Polsce
szpitala dla chorych na mukowiscydozê.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dz. Nr 57/1 pod budowê Centrum Le-
czenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy na
30 ³ó¿ek) nie mo¿e byæ uwzglêdniona, ze wzglêdu na uwarunko-
wania ekofizjograficzne. Czê�æ nie zainwestowana dzia³ki w 90 %
zalega na osuwisku zakwalifikowanym do terenów o skompli-
kowanych warunkach gruntowych, na których obowi¹zuje za-
kaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz inwestycji mog¹cych
naruszyæ strukturê gruntu powoduj¹c jego osuwanie.
Obszar osuwiska udokumentowany zosta³ w opracowaniu
pt. "Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów za-
gro¿onych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy
te wystêpuj¹ w obrêbie dzielnic VIII-XII m. Krakowa" wykona-
nym przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Krako-
wie, lipiec 2006. Powy¿sze uniemo¿liwia realizacjê na propo-
nowanej dzia³ce zamierzenia inwestycyjnego - Centrum Le-
czenia i Rehabilitacji Mukowiscydozy (szpital jednopiêtrowy
na 30 ³ó¿ek).

25. Uwaga Nr 27
dotyczy dzia³ki Nr 14/12 obrêb 61, która w projekcie planu
znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 1ZPU - tereny zieleni urz¹dzonej

z us³ugami z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodo-
stêpne tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami z zakresu
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rekreacji, turystyki, o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi obs³udze
funkcji rekreacyjnej parku rzecznego potoku Drwinka w
szczególno�ci urz¹dzone przestrzenie publiczne ogólnodo-
stêpne w tym górka saneczkowa, amfiteatr, plac spotkañ,
miejsce wystaw plenerowych wraz z zapleczem techniczno-
sanitarnym

- oznaczonym symbolem 1ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka.

[...]*
wnie�li uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) przeznaczenia dzia³ki rolnej pod budownictwo mieszkanio-

we wraz z drog¹ dojazdow¹
2) lub odkupienie przez Urz¹d Miasta dzia³ki pod Park w ca³o-

�ci po cenie rynkowej dzia³ki budowlanej i okre�lenie przy-
bli¿onego terminu wykupu dzia³ki.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Ad 1.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby niezgodno�æ projektu
planu ze Studium, w szczególno�ci w zakresie obowi¹zku
ochrony przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przy-
rodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego warto-
�ci i atrakcyjno�ci.
Dzia³ka Nr 14/12 w projekcie planu po³o¿ona jest w terenie
1ZPU z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne
tereny zielone wraz z us³ugami z zakresu rekreacji, turystyki,
o�wiaty i edukacji s³u¿¹cymi funkcji rekreacyjnej parku oraz
czê�ciowo w terenie 1ZP z podstawowym przeznaczeniem pod
ogólnodostêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wy-
posa¿enia parku.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek zgod-
no�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowych tere-
nów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.

Ad 2.
Sprawa wykupu nie jest s¹ przedmiotem ustaleñ planu, nato-
miast kwestie wykupu reguluj¹ przepisy Ustawy o gospodar-
ce nieruchomo�ciami. Sprawa ewentualnych roszczeñ zwi¹-
zanych z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomo�ci w wy-
niku uchwalenia miejscowego planu, reguluj¹ przepisy art. 36
ust. 1-3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu. Przestrzen-
nym. Z w/w roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po
uchwaleniu (wej�ciu w ¿ycie) planu.

26. Uwaga Nr 28
dotyczy dzia³ek Nr 38/2, 38/4 i 39/19 obrêb 60, które w pro-
jekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem 2ZP, tereny zieleni urz¹dzonej z pod-

stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zie-
leni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park Rzecz-
ny potoku Drwinka,

- oznaczonym symbolem 1ZL, teren le�ny obejmuj¹ce lasy
i grunty le�ne Ls zgodnie z ewidencj¹ gruntów, dróg �ródle-
�nych i pozostawia w dotychczasowym u¿ytkowaniu.

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przeznaczenia nierucho-

mo�ci sk³adaj¹cej siê z dz. 38/2, 38/4 i 39/19 pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ek Nr 38/2, 38/4 i 39/19 nie mo¿e
byæ uwzglêdniona, gdy¿ spowodowa³oby to niezgodno�æ pro-
jektu planu ze Studium, wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust.
1 i art. 17 pkt 4 Ustawy.
Przedmiotowe dzia³ki znajduj¹ siê w terenach 2ZP - z podsta-
wowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny zieleni
urz¹dzonej z elementami urz¹dzenia parku oraz czê�æ dzia³ki
Nr 39/19 le¿y w terenie 1ZL - terenie le�nym.
Uwzglêdnienie uwagi spowodowa³oby niezgodno�æ projektu
planu ze Studium, w szczególno�ci w zakresie obowi¹zku ochro-
ny przed uszczuplaniem zachowanych zasobów przyrod-
niczych i krajobrazowych, stanowi¹cych o jego warto�ci
i atrakcyjno�ci.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcje i obowi¹zek zgod-
no�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza siê nowych tere-
nów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzymuje siê:
- istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹,
- wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowê.

27. Uwaga Nr 30
dotyczy dzia³ek Nr 32 i 33 obrêb 60, które w projekcie planu
znajduj¹ siê w terenie oznaczonym symbolem 2ZP, teren ziele-
ni urz¹dzonej z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnodo-
stêpne tereny zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia
parku - Park Rzeczny potoku Drwinka.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a przesuniêcia granicy ob-
szaru objêtego projektem planu w szerszej czê�ci dz. Nr 32.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przesuniêcie granicy obszaru objêtego planem w ob-
rêbie dz. Nr 32 nie mo¿e byæ uwzglêdniona.
Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go zosta³y ustalone na mocy uchwa³y Nr VII/102/07 Rady Mia-
sta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego "Park Rzeczny Drwinka" i na obecnym etapie nie
ma mo¿liwo�ci zmiany granicy przedmiotowego planu.

28. Uwaga Nr 31
dotyczy ca³ego obszar objêtego planem.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a:
1) Naruszenia prawa w³asno�ci obywateli, do których nale¿¹

nieruchomo�ci objête projektem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

2) B³êdnego usytuowania w projekcie planu mosty, �cie¿ki pie-
sze i rowerowe na terenach nale¿¹cych do osób prywat-
nych bez uprzedniej konsultacji z nimi.

3) B³êdnego okre�lenia realizacji celu planu obejmuj¹c¹ w usta-
leniach dzia³ania dotycz¹ce w szczególno�ci zapewnienia
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publicznego charakteru obszaru, w tym warunków jego do-
stêpno�ci i atrakcyjno�ci. Nadto b³êdnie okre�lono jako prze-
strzeñ publiczn¹ tereny zieleni urz¹dzonej ZP.

4) B³êdnego ustalenia zakazu na terenie objêtym planem, bu-
dowy ogrodzeñ pe³nych lub o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Ad 1.
Sprawa wykupu nie jest przedmiotem ustaleñ planu, natomiast
kwestie wykupu reguluj¹ przepisy Ustawy o gospodarce nie-
ruchomo�ciami. Sprawa ewentualnych roszczeñ zwi¹zanych
z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomo�ci w wyniku
uchwalenia miejscowego planu, reguluj¹ przepisy art. 36 ust. 1-3
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z w/w roszczeniami mo¿na wystêpowaæ dopiero po uchwale-
niu (wej�ciu w ¿ycie) planu.

Ad 2.
W wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projekcie planu zazna-
czono g³ówne �cie¿ki rowerowe i spacerowe, natomiast w te-
renach ZP, ZPU, US i ZU dopuszcza siê realizacjê niewyznaczo-
nych na rysunku planu urz¹dzonych �cie¿ek pieszych i rowero-
wych, mostków, k³adek pieszo-rowerowych.
Konsultacje rozwi¹zañ i ustaleñ zawartych w planie m.in. z w³a-
�cicielami i zainteresowanymi, zgodnie z przepisami Ustawy
dokonuje siê poprzez wy³o¿enie projektu planu do publicznego
wgl¹du. Powy¿sze mia³o miejsce w dniach 19.V. - 18.VI. 2008 r.
Lokalizacja mostków i �cie¿ek pieszych nie jest ustaleniem pla-
nu, a jedynie propozycj¹ ich lokalizacji, do u�ci�lenia na etapie
realizacji planu - projektu technicznego. Wtedy nast¹pi¹ te¿
uzgodnienia z w³a�cicielami nieruchomo�ci.

Ad 3.
Obszar Drwinki zosta³ zaliczony do terenów zieleni, które pe³ni¹
i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko przyrodnicz¹, ale przede wszystkim
publiczn¹ o charakterze ogólnomiejskim - jako park rzeczny. Dla
realizacji tego celu, plan ujmuje zapisy w ustaleniach dotycz¹ce
w szczególno�ci: zapewnienia publicznego charakteru obszaru,
w tym warunków jego dostêpno�ci i atrakcyjno�ci.

Ad 4.
Ze wzglêdu na charakter parku, uzasadnionym jest zakaz bu-
dowy ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ o wysoko�ci powy¿ej
2,20, które stanowi³yby bariery ekologiczne oraz wprowadza-
³yby dysharmoniê w krajobrazie.

29. Uwaga Nr 32
dotyczy ca³ego obszar objêtego planem.

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a zauwa¿enia oraz rozpa-
trzenia wydanych decyzji administracyjnych dla linii elektrycz-
nej napowietrznej 110 kV oraz - zagospodarowania dzia³ki, �ró-
d³a cieku Drwinka.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwagi
w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w czê�ci.

Wyja�nienie:
W projekcie planu uwzglêdnia siê m.in. istniej¹ce i projekto-
wane linie energetyczne. Sprawy prawomocno�ci decyzji ad-
ministracyjnych nie s¹ przedmiotem planu.

W projekcie uchwa³y wy³o¿onej do publicznego wgl¹du do-
puszcza siê ods³oniêcie rzeczywistego �ród³a wody i ujêcia go
w atrakcyjny krajobrazowo sposób.

30. Uwaga Nr 33
dotyczy dzia³ki Nr 575/2 obrêb 61, która w projekcie planu
znajduje siê w terenie oznaczonym symbolem 1US, teren spor-
tu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty
i urz¹dzenia z zakresu sportu i rekreacji, w szczególno�ci pod
hale i boiska sportowe, �cianki wspinaczkowe z zapleczem tech-
niczno-sanitarnym i hotelowym

[...]*
wnios³a uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczy³a ujêcia w planie dzia³ki jako
terenu budowlanego i wy³¹czenia z projektowanego Parku
Rzecznego Drwinka.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga o przeznaczenie dzia³ki Nr 575/2 nie mo¿e byæ
uwzglêdniona, gdy¿ spowodowa³oby to niezgodno�æ projek-
tu planu ze Studium, wiêc naruszenie przepisów art. 15 ust. 1
i art. 17 pkt 4 Ustawy. Dzia³ka Nr 575/2 w projekcie planu
po³o¿ona jest w terenach 1US z podstawowym przeznacze-
niem pod tereny sportu i rekreacji, w szczególno�ci pod hale
i boiska sportowe, �cianki wspinaczkowe z zapleczem tech-
niczno - sanitarnym i hotelowym.
Przeznaczenie to, zgodne jest z ustaleniami Studium, gdy¿ te-
ren ten jest oznaczony na rysunku Studium jako ZP - tereny
zieleni publicznej, które pe³ni¹ i pe³niæ bêd¹ rolê nie tylko
przyrodnicz¹, ale przede wszystkim publiczn¹ o charakte-
rze ogólnomiejskim. Tereny Parków stanowi¹ podstawowy
komponent �rodowiska przyrodniczego i krajobrazu miasta,
a równocze�nie s¹ tradycyjnymi obszarami rekreacji i wypo-
czynku mieszkañców.
W obszarze parku ze wzglêdu na jego funkcjê i obowi¹zek za-
chowania zgodno�ci z ustaleniami Studium, nie wprowadza
siê nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a jedynie utrzy-
muje istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ oraz wydane prawo-
mocne decyzje pozwolenia na budowê.
Mimo, ¿e teren dzia³ki s¹siedniej w Studium przeznaczony jest
pod teren zieleni parkowej (w granicy terenów przewidzia-
nych pod zainwestowanie) to w projekcie planu przeznacza siê
go pod teren MW (zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej).
Wynika to z faktu, i¿ zgodnie z Ustaw¹ w terenach nie posiada-
j¹cych mpzp jak równie¿ dla których nie podjêto opracowywa-
nia planu, zamierzenia budowlane, reguluje siê decyzjami o wa-
runkach zabudowy. Przy tej formie regulacji, nie obowi¹zuj¹
ustalenia Studium. Poniewa¿ tego typu regulacja, zosta³a prze-
prowadzona dla inwestycji na ww. terenie i zakoñczona wyda-
niem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê, w projekcie
planu uwzglêdniono jej ustalenia.

31. Uwaga Nr 34
dotyczy dzia³ek Nr 25/12, 25/13, 26/4, 26/5, 27/10 i 27/13
obrêb 59, które w projekcie planu znajduj¹ siê w nastêpuj¹-
cych terenach:

- oznaczonym symbolem 3ZP, teren zieleni urz¹dzonej z pod-
stawowym przeznaczeniem pod ogólnodostêpne tereny
zieleni urz¹dzonej z elementami wyposa¿enia parku - Park
Rzeczny potoku Drwinka,
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- oznaczonym symbolem 1KDL, teren drogi publicznej klasy
L (lokalnej) z podstawowym przeznaczeniem pod drogê
publiczn¹ klasy L (lokaln¹) wraz z urz¹dzeniami odwodnie-
nia i o�wietlenia

[...]*
wniós³ uwagê, która w zakresie nieuwzglêdnionym przez Prezy-
denta Miasta Krakowa dotyczy³a w³¹czenia dzia³ek Nr 25/12,
25/13, 26/4, 26/5, 27/10 i 27/13 do miejskiej sieci dróg publicz-
nych i pro�by o skorygowanie planu i uwzglêdnienie w nim
drogi dojazdowej do dzia³ek.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej uwa-
gi w ww. zakresie. Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:
Uwaga nie mo¿e byæ uwzglêdniona. Jak wynika z informacji
zawartych w uwadze, dojazd do nieruchomo�ci zosta³ zapew-
niony w trybie cywilno-prawnym. Tak zapewniony dojazd zo-
sta³ uwzglêdniony w ustaleniach planu poprzez zapis zawarty
w § 3 ust. 4 projektu uchwa³y, co oznacza, ¿e postanowienia
podjête na podstawie przepisów odrêbnych - a w tym przepi-
sów Kodeksu Cywilnego - maj¹ zastosowanie w przypadku
realizacji ustaleñ planu.
Zapewnienie dojazdu do nieruchomo�ci odby³o siê, zatem
w trybie ww. przepisów i nie uzasadnia konieczno�ci wpro-
wadzenia ustaleñ, aby dojazd ten zosta³ zakwalifikowany
jako droga publiczna. Nale¿y przy tym podkre�liæ, ¿e "Enion",
jako wieczysty u¿ytkownik przedmiotowych dzia³ek, nie
wnosi³ o zmianê statusu prawnego swoich nieruchomo�ci,
a w tym - wy³¹czenia ze swojej dyspozycji dzia³ek wymie-
nionych w uwadze - z przeznaczeniem ich na cel wnioskowa-
ny w uwadze.

Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXIV/821/09
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

"PARK RZECZNY DRWINKA"

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

Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruktu-
ry technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Park Rzecz-
ny Drwinka" zosta³y okre�lone w ustaleniach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru tj.
w uchwale w sprawie uchwalenia planu oraz w czê�ci graficz-
nej planu (stanowi¹cej integraln¹ czê�æ uchwa³y).
W zakresie nale¿¹cym do zadañ w³asnych Gminy Miejskiej
Kraków zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne:

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa uk³adu komunika-
cyjnego, obejmuj¹cego:
1) Modernizacjê w tym poszerzenie istniej¹cych dróg lo-

kalnych i dojazdowych, których fragmenty znajduj¹ siê
na obszarze objêtym opracowaniem planu - fragmen-

ty ulic oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL,
2KDL, 3KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD,

2) realizacjê nowych dróg dojazdowych i pieszo-jezdnych -
ulice oznaczone na rysunku planu symbolami 5KDD, KDX.

Ca³o�æ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹-
dzenia towarzysz¹ce, w tym m.in.: chodniki, zieleñ, o�wie-
tlenie, sygnalizacjê i urz¹dzenia sterowania ruchem.

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych sys-
temów infrastruktury technicznej, obejmuj¹cych:
1) Zaopatrzenie w wodê. Rozbudowa miejskiego sys-

temu zaopatrzenia w wodê:
a) poprzez realizacjê wodoci¹gu w ul. Mokrej dla

obs³ugi odbiorców zlokalizowanych na terenie
1MN, 2MN,

b) poprzez realizacjê fragmentów sieci dla obs³ugi od-
biorów na terenie 4MN, 6MN i 7MN z wodoci¹gu
φ 110 mm w ul. Czajna,

c) poprzez realizacjê fragmentu sieci dla obs³ugi od-
biorców na terenie 8MN z wodoci¹gu φ 110 mm
w ul. Kalinowej,

d) poprzez realizacjê fragmentu sieci w zachodniej czê-
�ci terenu 6ZPU z wodoci¹gu φ 150 mm w ul. Bo-
chenka,

e) poprzez realizacjê fragmentu sieci we wschodniej
czê�ci terenu 6ZPU z wodoci¹gu φ 500 mm w ul. Po-
dedworze,

f) poprzez realizacjê sieci dla obs³ugi odbiorców na
terenie 1MW z wodoci¹gu φ 150 mm w rejonie ul. Po-
dedworze,

2) Odprowadzenie �cieków i wód opadowych. Rozbu-
dowa systemów kanalizacji:
a) realizacja kana³u sanitarnego w drodze 2KDD

i 3KDD dla odbioru �cieków z terenu 1MN, 2MN,
b) realizacja kana³u sanitarnego w rejonie ul. Czajna

dla odbioru �cieków terenu 4MN, 6MN, 7MN,
c) realizacja kana³u sanitarnego w rejonie ul. Kalino-

wej dla odbioru �cieków z terenu 8MN,
d) realizacja kana³u sanitarnego w ul. Bochenka dla

odbioru �cieków z zachodniej czê�ci terenu 6ZPU i od-
prowadzenia do kana³u sanitarnego φ 300 mm
w ul. Bochenka,

e) realizacja kana³u sanitarnego w nowoprojektowa-
nej drodze 5KDD dla odbioru �cieków ze wschodniej
czê�ci terenu 6ZPU i odprowadzenia do kana³u sani-
tarnego φ 250 mm w ul. Podedworze.

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) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
c) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno prawnym lub w formie part-
nerstwa publiczno - prywatnego.

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

Inwestycje komunikacyjne - bezpo�rednie przygotowanie,
realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ odpowiednie miej-
skie jednostki organizacyjne.

Poz. 569



� 2647 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 83

Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpo�rednie przygotowanie, realizacjê i obs³u-
gê finansowania prowadz¹ odpowiednie miejskie jednostki or-
ganizacyjne.

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

Inwestycje zwi¹zane z urz¹dzeniem terenów zieleni pu-
blicznej - bezpo�rednie przygotowanie, realizacjê i obs³ugê
finansowania prowadz¹ odpowiednie miejskie jednostki orga-
nizacyjne.

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

kingowej,
b) rozwoju transportu publicznego,
c) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu od-

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

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

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

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

Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordyno-
wania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane z uwzglêd-
nieniem ww. "programów sektorowych" oraz corocznych bu-
d¿etów miasta - okre�laj¹ce terminy, zakresy (w tym etapo-
wanie) realizacji oraz wielko�æ i strukturê finansowania inwe-
stycji, dokonywane zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych oraz wewnêtrznymi uregulowaniami obowi¹zuj¹cymi
w Gminie Miejskiej Kraków, nie wymagaj¹ wprowadzenia
zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.

Przewodnicz¹ca Rady: M. Radwan-Ballada
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Uchwa³a Nr XX/148/08
Rady Gminy w Moszczenicy

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielne-
go Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.

Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14 poz. 89

z pó�n. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

Zatwierdza siê zmianê w Statucie Samodzielnego Publicz-
nego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy w postaci
zmiany Schematu organizacyjnego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha
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________
* 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.


