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Uchwa³a* Nr LXXVIII/995/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru �Tyniec - Wêze³ Sidzina"

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co
nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru �Tyniec - Wêze³ Sidzina", zwany dalej "pla-
nem", stwierdzaj¹c, ¿e jest on zgodny z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Krakowa.

2. Uchwa³a dotyczy obszaru okre�lonego w za³¹czniku graficz-
nym do uchwa³y Nr XI/152/07 Rady Miasta Krakowa z dnia
25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru �Tyniec - Wêze³ Sidzina".

3. Obszar objêty planem o powierzchni ok. 98,6 ha, po³o¿ony
jest w po³udniowo zachodniej czê�ci Krakowa na prawym
brzegu Wis³y, w rejonie ul. Wielogórskiej i ul. Podgórki Ty-
nieckie przy wê�le Sidzina autostrady A-4, od po³udnia gra-
nicz¹c z miastem Skawina.

§ 2

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

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

a) Rysunek Planu w skali 1:2000 ustalaj¹cy przeznacze-
nie i zasady zagospodarowania terenów, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1do uchwa³y,

b) Rysunek Rozwi¹zañ Infrastruktury Technicznej w skali
1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y - okre-
�laj¹cy zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras
infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zwi¹zanych
z nimi urz¹dzeñ technicznych, które nale¿y traktowaæ
jako orientacyjne - do szczegó³owego ustalenia na eta-
pie przygotowania inwestycji i wydawania decyzji ad-
ministracyjnych;

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

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y,

b) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz zasadach ich
finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.

§ 3

1. Ustalenia planu zawarte w tre�ci uchwa³y obejmuj¹:
1) ROZDZIA£ I - Przepisy ogólne;
2) ROZDZIA£ II - Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze

planu;
3) ROZDZIA£ III - Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce przezna-

czenia wyodrêbnionych kategorii terenów, zasad ich za-
gospodarowania i warunków zabudowy;

4) ROZDZIA£ IV - Przepisy koñcowe.

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê
Ma³opolskiego.
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2. Ustalenia planu zawarte w uchwale oraz w czê�ci graficznej
obowi¹zuj¹ ³¹cznie, w zakresie okre�lonym uchwa³¹.

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

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§ 4

Podstawowymi celami planu s¹:
1) zapewnienie warunków prawnych i przestrzennych dla zin-

tegrowania rozwoju przestrzennego obszaru objêtego pla-
nem, w tym terenu lokalizacji cmentarza komunalnego jako
wielofunkcyjnego obiektu ceremonialnego o powierzchni
ca³kowitej (w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 33) - wynosz¹cej
oko³o 21,5 ha;

2) stworzenie podstaw do realizacji zasad zintegrowanej ochro-
ny �rodowiska przyrodniczego i historyczno - kulturowego,
poprzez równowa¿enie rozwoju obszaru o wysokich warto-
�ciach przyrodniczych i krajobrazowych, pe³ni¹cego funkcjê
obszaru wêz³owego w systemie korytarza ekologicznego
rzeki Wis³y;

3) wprowadzenie regulacji sprzyjaj¹cych mo¿liwo�ciom dal-
szego rozwoju istniej¹cego centrum nowoczesnego prze-
mys³u, techniki i technologii z wykorzystaniem potencja³u
naukowo - badawczego;

4) ustalenie rozwi¹zañ obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, z uwzglêdnieniem planów przebudowy drogi
krajowej Nr 44.

§ 5

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

§ 6

1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê;
2) liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ

linie wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, stanowi¹ce jed-
nocze�nie nieprzekraczalne linie zabudowy od strony
dróg, je�li tych linii nie wyznaczono na Rysunku Planu;

3) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony
planem, ograniczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym przy-
pisanym wy³¹cznie do tego terenu;

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

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia, który zosta³ ustalony planem
jako jedyny lub przewa¿aj¹cy na danym terenie wyzna-
czonym liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku Planu i na
rzecz którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne
konflikty przestrzenne;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, dopusz-
czony na danym terenie jako uzupe³nienie lub wzboga-
cenie przeznaczenia podstawowego tego terenu, na wa-
runkach okre�lonych w ustaleniach planu;

7) powierzchni zainwestowanej - nale¿y przez to rozu-
mieæ czê�æ powierzchni terenu inwestycji, zabudowanej
kubaturowo i powierzchniowo nie stanowi¹cej powierzch-
ni czynnej biologicznie;

8) wska�niku powierzchni zainwestowanej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr, wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni zainwestowanej w powierzchni tere-
nu inwestycji;

9) wska�niku powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y
przez to rozumieæ parametr wyra¿ony jako procentowy
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu
prawa budowlanego w powierzchni objêtej projektem
zagospodarowania dzia³ki lub terenu inwestycji, o któ-
rym mowa w pkt 4;

10) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów
kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, li-
czon¹ po ich zewnêtrznym obrysie murów lub obudowy
�cian przyziemia, a w przypadku nadwieszeñ, podcieni
z podporami czy przejazdów - po obrysie ich wy¿szych
kondygnacji;

11) wska�niku powierzchni zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ parametr wyra¿ony jako maksymalny procen-
towy udzia³ powierzchni zabudowy w powierzchni tere-
nu inwestycji;

12) wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wyso-
ko�æ budynków wg przepisów odrêbnych;

13) elewacji frontowej - nale¿y przez to rozumieæ elewacjê
budynku usytuowan¹ wzd³u¿ drogi publicznej, od strony
wjazdu na dzia³kê z tej drogi;

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê, poza któr¹ nie mo¿na sytuowaæ budynku
w projekcie zagospodarowania dzia³ki lub wydzielone-
go terenu inwestycji;

15) dojazdach nie wydzielonych - nale¿y przez to rozumieæ
nie wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku
Planu istniej¹ce i mo¿liwe do realizacji dojazdy we-
wnêtrzne w celu zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej,
przez dostêp do dróg publicznych, obiektów lokalizowa-
nych w obrêbie terenów wyznaczonych planem; prze-
bieg i sposób ich rozwi¹zania okre�lany bêdzie na etapie
wydawania decyzji administracyjnych;

16) ogrodzeniu pe³nym - nale¿y przez to rozumieæ mur pe³ny
lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prze�witów
widocznych z kierunku prostopad³ego do linii ogrodzenia,
wynosi mniej ni¿ 20% powierzchni elewacji ogrodzenia -
w ka¿dym z jego segmentów, z wyj¹tkiem bram i furt;

17) wielkogabarytowych urz¹dzeniach reklamowych - na-
le¿y przez to rozumieæ elementy reklamowe, takie jak:
a) p³aszczyznowe o powierzchni ekspozycji wiêkszej ni¿

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

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

czaj¹cej 2,5 m od poziomu przyleg³ego terenu,
d) s³upy i maszty reklamowe o wysoko�ci przekraczaj¹-

cej 13,0 m od poziomu przyleg³ego terenu;
18) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ urz¹dzo-

ne i utrzymywane zespo³y drzew, krzewów oraz zieleni
niskiej (trawniki i kwietniki), w tym zieleni w pasach dro-
gowych - skomponowane kompleksowo pod wzglêdem
estetycznym i plastycznym, w ramach projektu budow-
lanego;

19) ochronie "in situ" - nale¿y przez to rozumieæ ochronê
udokumentowanych zasobów przyrodniczych objêtych
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ochron¹ gatunkow¹ w rozumieniu Ustawy o ochronie
przyrody, w miejscach ich naturalnego wystêpowania;

20) p³aszczy�nie widokowej - nale¿y przez to rozumieæ istot-
ne miejsca w kompozycji przestrzennej obszaru planu
lub w ramach wydzielonego terenu, które nale¿y akcen-
towaæ poprzez szczególnie staranne formowanie zabu-
dowy z uwzglêdnieniem jej "pi¹tej elewacji" (widzianej
z lotu ptaka) i szczególnie staranne komponowanie zie-
leni urz¹dzonej, o której mowa w pkt 18;

21) punktach i ci¹gach widokowych - nale¿y przez to rozu-
mieæ miejsca widokowe o istotnym znaczeniu pod wzglê-
dem ekspozycji krajobrazu, z których rozci¹gaj¹ siê wi-
doki lokalne b¹d� dalekie lub panoramy na wa¿niejsze
obiekty o znaczeniu krajobrazowo - kulturowym;

22) "bramach" - nale¿y przez to rozumieæ elementy (po-
cz¹tkowe i koñcowe) �cie¿ek dydaktycznych lub elementy
punktów i ci¹gów widokowych;

23) kolumbariach - nale¿y przez to rozumieæ typ zbiorowe-
go grobowca w formie budowli naziemnej o wysoko�ci
nie wiêkszej ni¿ 2,5 m lub sali z niszami przeznaczonymi
na urny z prochami zmar³ych;

24) "powierzchni akumulacji" - nale¿y przez to rozumieæ nie
ogrodzon¹ powierzchniê terenu, przylegaj¹c¹ do chodni-
ka oraz do ogrodzenia cmentarza na odcinku, w którym
znajduj¹ siê wej�cia na cmentarz, s³u¿¹c¹ bezpieczeñstwu
ruchu pieszego w miejscach jego kumulacji;

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

26) obiekcie tymczasowym - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty nie zwi¹zane trwale z gruntem, s³u¿¹ce wy³¹cz-
nie obs³udze okoliczno�ciowego handlu w "okresie,
�wi¹tecznym";

27) lokalizacji stanowisk archeologicznych - nale¿y przez
to rozumieæ okre�lony na Rysunku Planu rejon odpo-
wiadaj¹cy stanowiskom ujêtym w ewidencji Wojewódz-
kiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie;

28) centrum technicznym - nale¿y przez to rozumieæ miej-
sce skoncentrowania obiektów i urz¹dzeñ wraz z infra-
struktur¹ techniczn¹ i organizacyjn¹ w ramach parku
technologicznego - s³u¿¹cych doradztwu, szkoleniom i in-
formacji, badaniom naukowym i rozwojowym, wdra¿a-
niu, udostêpnianiu i propagacji nowych technologii i in-
nowacyjnych przedsiêwziêæ;

29) parku technologicznym - nale¿y przez to rozumieæ ze-
spó³ obiektów i urz¹dzeñ wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
i organizacyjn¹, w którym realizuje siê wspó³pracê na-
ukowo-technologiczn¹, w zakresie przedsiêwziêæ obej-
muj¹cych badania laboratoryjne i wdra¿anie procesów
wytwórczych i produkcyjnych wysokich technologii;

30) wysokich technologiach - nale¿y przez to rozumieæ no-
woczesne technologie w dzia³alno�ci us³ugowej, projek-
towej, wytwórczej, wdro¿eniowej, badawczej i do�wiad-
czalnej;

31) wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym - nale-
¿y przez to rozumieæ samodzielny obiekt handlowy lub
obiekt us³ugowy obejmuj¹cy lokale handlowe o ³¹cznej
powierzchni sprzeda¿y, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

32) strefie technicznej od sieci infrastruktury - nale¿y
przez to rozumieæ teren, w którym obowi¹zuj¹ szczegól-
ne zasady zagospodarowania i ograniczenia w u¿ytko-
waniu, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych;

33) powierzchni ca³kowitej cmentarza komunalnego - na-
le¿y przez to rozumieæ sumê powierzchni terenów: cmen-
tarza (ZC), placu wej�ciowego z zieleni¹ urz¹dzon¹ i obiek-
tami o funkcji zwi¹zanej z cmentarzem (KP/ZPU), zespo³u

obs³ugi cmentarza (ZCU) oraz terenu urz¹dzeñ komuni-
kacyjnych i parkingu dla potrzeb cmentarza (KU/KS);

34) parkingu zielonym - nale¿y przez to rozumieæ teren
zieleni urz¹dzonej, przystosowany do krótkookresowe-
go postoju samochodów osobowych - w sposób umo¿li-
wiaj¹cy umocnienie pod³o¿a trawiastego lub u³atwiaj¹-
cy jego rekultywacjê;

2. Pozosta³e okre�lenia u¿yte w uchwale nale¿y rozumieæ zgod-
nie z ich definicjami okre�lonymi przepisami odrêbnymi.

3. Ilekroæ w uchwale zostaj¹ przywo³ane nazwy ulic nale¿y
przez to rozumieæ nazwy istniej¹ce ulic wg stanu na dzieñ
uchwalenia planu; podobnie nale¿y rozumieæ inne nazwy
w³asne terenów, przedsiêbiorstw i instytucji istniej¹ce na
dzieñ uchwalenia planu.

§ 7

1. Elementy ustaleñ planu zawarte w czê�ci graficznej planu:
1) granica obszaru objêtego planem - zgodnie z § 1 ust. 2;
2) linie rozgraniczaj¹ce;
3) przeznaczenie terenów oznaczone nastêpuj¹cymi sym-

bolami identyfikacyjnymi:
a) 1WS - 2WS - Tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych
b) 1R(Z) - 2R(Z) - Tereny rolnicze (otwarte)
c) 1ZL - 3ZL - Tereny lasów
d) 1ZP - 5ZP - Tereny zieleni urz¹dzonej publicznej
e) 1ZPn - 4ZPn - Tereny zieleni urz¹dzonej niepublicznej
f) ZC - Teren cmentarza komunalnego
g) ZCU - Teren us³ug zwi¹zanych z funkcjonowaniem i ob-

s³ug¹ cmentarza komunalnego
h) KP/ZPU - Teren placu cmentarnego - wej�ciowego, z zie-

leni¹ urz¹dzon¹ i obiektami zwi¹zanymi z funkcjono-
waniem cmentarza komunalnego

i) P/U - Teren przemys³u i us³ug komercyjnych
j) 1U - 2U - Teren zabudowy us³ugowej
k) 1MN/U -2MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i us³ugowej
l) K - Teren urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszczania

�cieków
³) KU/KS - Teren urz¹dzeñ komunikacji zbiorowej i parkin-

gów
m) KD -  Tereny dróg publicznych, w tym:
n) KD/Z - Tereny dróg publicznych - zbiorczych
o) KD/GP - Tereny dróg publicznych - g³ównych ruchu przy-

spieszonego
p) KD/L - Tereny dróg publicznych - lokalnych
r) KD/D - Tereny dróg publicznych - dojazdowych

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) podzia³ powierzchni grzebalnej cmentarza na:

a) powierzchniê grzebaln¹ z miejscami przeznaczonymi
na groby ziemne i murowane (ZCz),

b) powierzchniê grzebaln¹ z miejscami przeznaczonymi
na katakumby i kolumbaria (ZCk).

2. Elementy zawarte w czê�ci graficznej planu - wynikaj¹ce
z dokumentów i decyzji wg przepisów odrêbnych oraz prze-
pisów samorz¹dowych:
1) udokumentowane stanowiska archeologiczne, znajduj¹-

ce siê w ewidencji stanowisk archeologicznych Woje-
wódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Krakowie;

2) granice strefy ochrony archeologicznej (nadzoru arche-
ologicznego);

3) granice Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego,
które zosta³y okre�lone w Rozporz¹dzeniu Nr 81/06 Wo-
jewody Ma³opolskiego z dnia 17 pa�dziernika 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 654, poz. 3997);
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4) granica terenu objêtego Planem Urz¹dzenia Lasu Nad-
le�nictwa My�lenice;

5) granica terenu objêtego Uproszczonym Planem Urz¹-
dzenia Lasu Gminy Kraków;

6) granica strefy zagro¿eñ ponadnormatywnego oddzia³y-
wania autostrady o zasiêgu 50 m oraz granica strefy
uci¹¿liwo�ci ponadnormatywnego oddzia³ywania auto-
strady o zasiêgu 150 m - zgodnie z decyzj¹ Nr 3/98 Woje-
wody Ma³opolskiego o ustaleniu lokalizacji autostrady
p³atnej z dnia 29 grudnia 1998 r. znak: RP.II.7331/03/98
oraz decyzj¹ z dnia 3 sierpnia 1999 r. znak: GP-1/A-4/27/
EM-AS/99/87 Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast;

7) granica strefy ochrony sanitarnej projektowanego cmen-
tarza o zasiêgu 150 m, w rozumieniu przepisów odrêb-
nych oraz §13 ust. 4;

8) granica strefy ochrony sanitarnej projektowanego cmen-
tarza o zasiêgu 50 m, w rozumieniu przepisów odrêb-
nych oraz §13 ust. 4;

9) strefa hydrogeniczna cieku naturalnego potoku Sidzinka
wolna od zabudowy w pasie 15 m po obu jego stronach;

10) strefy techniczne od sieci infrastruktury, wg definicji § 6
pkt 32:
a) strefa wolna od zabudowy - 18 m dla istniej¹cej linii

elektroenergetycznej 110 kV, z zastrze¿eniem § 15
ust. 8 pkt 9 i 10,

b) strefa wolna od zabudowy - istniej¹cego gazoci¹gu
wysokiego ci�nienia min. 15 m,

c) strefa wolna od zabudowy - 5,0 m dla istniej¹cej magi-
strali ciep³owniczej;

3. Elementy informacyjne planu:
1) proponowane wej�cia na cmentarz - g³ówne i dodat-

kowe;
2) g³ówne osie kompozycyjne cmentarza;
3) punkty i ci¹gi widokowe;
4) dominanty krajobrazowe (przestrzenne);
5) szpaler drzew o znacz¹cych walorach krajobrazowych;
6) elementy projektowanych rozwi¹zañ komunikacyjnych:

krawêdzie jezdni ulic i pêtli autobusowej, rejony lokaliza-
cji przystanków autobusowych;

7) przebieg g³ównych tras rowerowych - stanowi¹cych ele-
ment systemu podstawowych tras rowerowych miasta;

8) przebieg g³ównych tras pieszych i szlaków turystycznych
(turystycznych �cie¿ek dydaktycznych);

9) zasiêg 150 m od studni, z której pobierana jest woda na
cele socjalno - bytowe;

10) zasiêg ponadnormatywnego oddzia³ywania akustycz-
nego od ulic - izolinia poziomu ha³asu L

N
=50 dB.

11) tre�æ podk³adu mapowego - granice i numery dzia³ek,
budynki;

12) granica miasta.

ROZDZIA£ II
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze planu

§ 8

1. Utrzymanie b¹d� przebudowa istniej¹cej oraz realizacja
nowej zabudowy i zainwestowania, a tak¿e zmiany zago-
spodarowania i u¿ytkowania terenów - nie mog¹ naru-
szaæ:
1) przepisów odrêbnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo¿arowych;
3) innych wymagañ, a w szczególno�ci dotycz¹cych ochro-

ny i kszta³towania ³adu przestrzennego, ochrony �rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury.

2. Istniej¹ce obiekty budowlane i tereny mog¹ byæ u¿ytko-
wane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodaro-
wania terenów zgodnie z planem, o ile przepisy uchwa³y
nie stanowi¹ inaczej.

3. Wydzielone dzia³ki, które s¹ po³o¿one w terenach przezna-
czonych pod zabudowê lecz nie spe³niaj¹ parametrów dzia³ki
budowlanej wed³ug przepisów odrêbnych, pozostaj¹ w do-
tychczasowym u¿ytkowaniu i jako takie nie mog¹ byæ zabu-
dowane, natomiast w po³¹czeniu z innymi dzia³kami mog¹
stanowiæ teren inwestycji wed³ug definicji § 6 ust. 1 pkt 4.

4. W obszarze objêtym planem obowi¹zuje zakaz lokalizacji
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, o których
mowa w § 6 ust. 1 pkt 31.

5. W obszarze planu obowi¹zuje zorganizowany sposób za-
opatrzenia w wodê, odprowadzania �cieków sanitarnych
i wód deszczowych oraz zaopatrzenia w gaz i energiê elek-
tryczn¹; wymagana jest jego realizacja - wyprzedzaj¹co
lub równocze�nie z realizacj¹ innych inwestycji okre�lo-
nych w planie.

6. Dla potrzeb ochrony przed ha³asem, zgodnie z przepisami
odrêbnymi - przyjmuje siê, ¿e:
1) tereny oznaczone symbolami literowymi - MN/U, prze-

znaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
z us³ugami nale¿¹ do terenów przeznaczonych pod za-
budowê mieszkaniowo - us³ugow¹;

2) tereny oznaczone symbolami literowymi - U, przezna-
czone pod zabudowê us³ugow¹ z dopuszczeniem lokali
mieszkalnych, nale¿¹ do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniowo - us³ugow¹;

3) dla pozosta³ych terenów nie okre�la siê w planie, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi ich kwalifikacji; w terenach
tych bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy odrêbne.

7. W terenach o spadkach powy¿ej 12% przewidzianych pod
zabudowê lub infrastrukturê techniczn¹, wymagane jest
przed realizacj¹ zamierzenia inwestycyjnego wykonanie
ekspertyzy geologiczno-in¿ynierskiej z uwzglêdnieniem
zbadania stateczno�ci stoku; której formê nale¿y ka¿dora-
zowo dostosowaæ, na podstawie przepisów odrêbnych, do
kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu, uwzglêd-
niaj¹c warunki gruntowe pod³o¿a budowlanego.

8. Na pozosta³ych terenach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje wymóg okre�lenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych w sposób zgodny
z przepisami odrêbnymi.

9. W zakresie osuwania siê mas ziemnych - przedmiotowy
obszar po³o¿ony jest w rejonie, w którym nie stwierdzono
zagro¿enia osuwaniem siê mas ziemnych.

10. W obszarze planu nie ma terenów górniczych nadzorowa-
nych przez Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Krakowie.

§ 9

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

1. W celu prawid³owego kszta³towania ³adu przestrzennego
i jego ochrony, ustala siê:
1) Nakaz:

a) wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do
zainwestowania, z zachowaniem w sposobie zagospo-
darowania terenu, odpowiednich proporcji miêdzy za-
budowan¹ a niezabudowan¹ czê�ci¹ dzia³ki (lub tere-
nu inwestycji), okre�lonych wska�nikami powierzchni
zainwestowanej w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 7,
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b) uwzglêdniania nieprzekraczalnych linii zabudowy okre-
�lonych na Rysunku Planu oraz ustalonych gabarytów
budynków, rodzajów dachów i k¹tów nachylenia po³aci
dachowych projektowanej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej - zawartych w ustaleniach szczegó³owych
w Rozdziale III,

c) w przypadkach, w których nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie zosta³y wyznaczone na Rysunku Planu, obo-
wi¹zuj¹ przepisy odrêbne, o ile ustalenia planu nie sta-
nowi¹ inaczej,

d) wprowadzenia wzd³u¿ projektowanych tras komunika-
cyjnych pasm zadrzewieñ, wg projektu zieleni wykonane-
go jako elementu projektu budowlanego, z uwzglêdnie-
niem zasad okre�lonych dla poszczególnych kategorii dróg
i przepisów odrêbnych w zakresie doboru gatunków;

2) Zakaz:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych, w rozumieniu prze-

pisów odrêbnych, z zastrze¿eniem pkt 3 lit. b,
b) realizacji masztów telefonii komórkowej lub innych tego

typu obiektów budowlanych o wysoko�ci równej lub
wiêkszej ni¿ 50 m,

c) lokalizacji wielkogabarytowych urz¹dzeñ reklamowych,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 17,

d) budowy ogrodzeñ o wysoko�ci powy¿ej 2,20 m oraz
ogrodzeñ pe³nych od strony dróg, placów i miejsc pu-
blicznych, za wyj¹tkiem ogrodzenia frontowego cmen-
tarza, z zastrze¿eniem § 27 ust. 4 pkt 6;

3) Dopuszczenie:
a) lokalizacji nie wyznaczonych na Rysunku Rozwi¹zañ

Infrastruktury Technicznej - sieci, obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, pod warunkiem, ¿e ich lokali-
zacja nie pozostaje w sprzeczno�ci z pozosta³ymi usta-
leniami planu,

b) lokalizacji obiektów tymczasowych, w rozumieniu § 6
ust. 1 pkt 26 w terenach oznaczonych symbolami: ZCU,
KP/ZPU oraz 1ZP i 3ZP,

c) umieszczania w terenach zabudowanych na �cianach
budynków i ogrodzeniach, urz¹dzeñ reklamowych in-
nych ni¿ wielkogabarytowe, tj. szyldów oraz tablic infor-
macyjnych zwi¹zanych, bezpo�rednio z dzia³alno�ci¹
prowadzon¹ w obrêbie dzia³ki lub terenu inwestycji.

§ 10

Ustalenia w zakresie wymagañ dotycz¹cych kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych

1. Okre�la siê charakterystyczne z punktu widzenia ochrony
i kszta³towania ³adu przestrzennego przestrzenie publiczne,
bêd¹ce podstawowymi elementami zagospodarowania
przestrzennego w obszarze objêtym planem, wraz ze wska-
zaniem wymagañ dla ich kszta³towania.

2. W obszarze planu miejskimi przestrzeniami publicznymi,
w znaczeniu okre�lonym w ust. 1 s¹:
1) Teren "Strefy wej�ciowej cmentarza komunalnego"

obejmuj¹cej - powierzchniê akumulacji - plac wej�ciowy
z zieleni¹ urz¹dzon¹ i obiektami o funkcji zwi¹zanej wy-
³¹cznie z cmentarzem (KP/ZPU), w powi¹zaniu z zespo-
³em us³ug dla obs³ugi cmentarza (ZCU) - wymaga ukszta³-
towania wed³ug zasad podanych w ust. 4 oraz ustaleñ
zawartych w §§ 28 i 29;

2) Teren cmentarza komunalnego (ZC) - jako wielofunkcyj-
ny obiekt ceremonialny - wymaga ukszta³towania wg
zasad podanych w ust. 4 oraz ustaleñ zawartych w § 27
i na Rysunku Planu;

3) Teren ul. Podgórki Tynieckie - drogi publicznej (1KD/L
i 2KD/L), dla której zak³ada siê podniesienie standardu
i prze³o¿enie trasy poza teren cmentarza, zgodnie z Ry-
sunkiem Planu - wymaga ukszta³towania wg zasad poda-
nych w §14 oraz ustaleñ zawartych w § 36 i na Rysunku
Planu;

4) Teren ul. Wielogórskiej - drogi publicznej (3KD/D), dla
której zak³ada siê podniesienie standardu trasy zgodnie
z Rysunkiem Planu - wymaga ukszta³towania wg zasad
podanych w §14 oraz ustaleñ zawartych w § 36 i na Ry-
sunku Planu;

5) Teren pêtli autobusowej komunikacji zbiorowej i par-
kingów (KU/KS) - wymaga ukszta³towania wg ustaleñ
zawartych w § 35;

6) Tereny zieleni urz¹dzonej publicznej (1ZP - 5ZP) - wyma-
gaj¹ ukszta³towania wg ustaleñ zawartych w § 22 - § 26 i na
Rysunku Planu;

3. Do terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych,
zalicza siê ponadto:
1) tereny pozosta³ych dróg publicznych wyznaczonych linia-

mi rozgraniczaj¹cymi,
2) tereny mo¿liwych do wytyczenia - nie wyznaczonych li-

niami rozgraniczaj¹cymi na Rysunku Planu - tras rowero-
wych i pieszych oraz szlaków turystycznych;

3) teren rolniczy otwarty 1R(Z) - przewidziany do objêcia
ochron¹, zgodnie z przepisami odrêbnymi o ochronie przy-
rody (wraz z wytyczeniem turystycznych �cie¿ek dydak-
tycznych);

4. W zakresie wymagañ dotycz¹cych kszta³towania przestrze-
ni publicznych okre�lonych w ust. 2 pkt 1 i 2, ustala siê nastê-
puj¹ce zasady ich kszta³towania przestrzennego, zagospo-
darowania i obs³ugi:
1) obowi¹zuje ca³o�ciowe opracowanie projektu dla Strefy

wej�ciowej cmentarza komunalnego  wraz z cmentarzem
komunalnym (ZC);

2) Strefê wej�ciow¹ cmentarza komunalnego bêd¹c¹
otwart¹ przestrzeni¹ publiczn¹ kszta³tuj¹: plac wej�cio-
wy (KP/ZPU), zespó³ obs³ugi cmentarza (ZCU) i ogrodze-
nie cmentarza;

3) wymagana jest architektura obiektów o szczególnych wa-
lorach, zharmonizowana z otoczeniem;

4) plac wokó³ obiektu sakralnego umo¿liwiaæ ma organizo-
wanie ceremonii; wymaga specjalnego opracowania po-
sadzki, o�wietlenia, zieleni urz¹dzonej i ma³ej architektury;

5) plac wej�ciowy powinien byæ powi¹zany z parkingami
i projektowanymi przystankami komunikacji zbiorowej
(KU/KS);

6) g³ówne wej�cie na cmentarz powinno byæ zaakcentowa-
ne specjalnym rysunkiem posadzki placu wej�ciowego;
w linii frontowego ogrodzenia cmentarza powinny zna-
le�æ siê jeszcze 2 wej�cia boczne;

7) na skrzy¿owaniu g³ównych alei cmentarza nale¿y przewi-
dzieæ dominantê o szczególnych walorach (np. kapliczkê,
pomnik), przy czym dopuszcza siê wyznaczenie subdomi-
nant jako wyznaczników poszczególnych sektorów;

8) zasadniczy uk³ad geometryczny cmentarza powinien byæ
zgodny z dyspozycjami okre�lonymi na Rysunku Planu;
aleje (ci¹gi pieszo-jezdne) bêd¹ce osiami kompozycyjny-
mi cmentarza - powinny byæ podkre�lone szpalerami
drzew oraz zieleni¹ nisk¹ dekoracyjn¹;

9) realizacja ci¹gów zieleni wysokiej i niskiej, mo¿liwa wg
projektów opracowanych w sposób kompleksowy - po-
winna uwzglêdniaæ wymogi krajobrazowe obszaru tj. punk-
ty i ci¹gi widokowe zaznaczone na Rysunku Planu oraz
wymogi stref technicznych uzbrojenia terenu.
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§ 11

Ustalenia w zakresie warunków
scalania i podzia³u nieruchomo�ci

1. Nie okre�la siê obszarów wymagaj¹cych przeprowadzenia
scaleñ i podzia³u nieruchomo�ci; w przypadku ich podjêcia
z inicjatywy w³a�cicieli i u¿ytkowników wieczystych nieru-
chomo�ci - na warunkach okre�lonych w przepisach odrêb-
nych - nale¿y odpowiednio uwzglêdniæ szczegó³owe warun-
ki zagospodarowania okre�lone w ustaleniach planu dla po-
szczególnych terenów.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej (1MN/U
i 2MN/U), ustala siê minimalne wielko�ci nowo wydziela-
nych dzia³ek okre�lone w § 33 ust. 6.

3. Dla pozosta³ych terenów, z uwagi na charakter ich przezna-
czenia nie ustala siê wielko�ci dzia³ek uzyskiwanych w wy-
niku ³¹czenia i podzia³u nieruchomo�ci.

4. W przypadku podzia³u dzia³ek - w celu ustalenia innego ni¿
istniej¹cy uk³ad dzia³ek - podzia³ ten musi spe³niaæ wyma-
gania przepisów odrêbnych oraz uwzglêdniaæ zasady okre-
�lone w § 14 ust. 3.

§ 12

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

1. Uwzglêdnia siê w planie elementy chronione prawem wg
przepisów odrêbnych, tj. udokumentowane stanowiska ar-
cheologiczne, zgodnie z wypisem z kart ewidencji stanowisk
archeologicznych:
1) Kraków-Tyniec 44 - �lad osadnictwa z epoki kamienia;
2) Kraków-Tyniec 45 - �lad osadnictwa z epoki kamienia.

2. Wyznacza siê granicê strefy nadzoru archeologicznego wy-
stêpowania stanowisk archeologicznych, o których mowa w
ust. 1 - o przebiegu okre�lonym na Rysunku Planu, któr¹
nale¿y uwzglêdniaæ przy zagospodarowywaniu terenów le-
¿¹cych w tej strefie.

3. W granicach strefy nadzoru archeologicznego, wszelkie za-
mierzenia inwestycyjne zwi¹zane z prowadzeniem prac
ziemnych, nale¿y realizowaæ zgodnie z przepisami odrêbny-
mi, dotycz¹cymi ochrony zabytków.

§ 13

Ustalenia w zakresie ochrony i kszta³towania �rodowi-
ska naturalnego, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. W zakresie ochrony warto�ci �rodowiska, sposób zago-
spodarowania obszaru wchodz¹cego w sk³ad Bielañsko -
Tynieckiego Parku Krajobrazowego, ustala siê zgodnie z za-
sadami zagospodarowania i u¿ytkowania obszaru Bielañ-
sko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego, tj. zgodnie ze
szczególnymi celami ochrony Parku i obowi¹zuj¹cymi na
jego obszarze zakazami, które zosta³y okre�lone w Roz-
porz¹dzeniu Nr 81/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
17 pa�dziernika 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 654
poz. 3997).

2. Okre�la siê zasiêg "Strefy ochrony zasobów przyrodniczych"
- obejmuj¹cej tereny rolnicze 1R(Z) - 2R(Z), tereny lasów
1ZL - 3ZL, tereny zieleni urz¹dzonej 1ZP - 5ZP, oraz teren
cmentarza komunalnego o za³o¿eniu parkowym ZC - w celu
bezwzglêdnej ochrony tych terenów przed zainwestowaniem
innym ni¿ dopuszczonym planem; Strefa ma na celu:

1) utrzymanie walorów krajobrazu naturalnego terenów
otwartych, jako warto�ciowego elementu tzw. "zielonego
pier�cienia" Krakowa;

2) zwiêkszenie skuteczno�ci ochrony terenów istniej¹cych ³¹k
o unikatowych walorach przyrodniczych (jako ostoi chro-
nionych gatunków ro�lin i zwierz¹t), poprzez rewitalizacjê
przyrodnicz¹ terenów od³ogowanych i objêcie ich ochron¹
czynn¹ "in situ" dla zachowania ró¿norodno�ci biotycznej;

3. W strefie ochrony zasobów przyrodniczych, o której mowa
w ust. 2 ustala siê obowi¹zek dodatkowej szczególnej ochro-
ny terenów: rolniczego - 1R(Z) i zieleni urz¹dzonej publicznej
- 4ZP, o unikatowych walorach przyrodniczych, predyspono-
wanych do objêcia form¹ ochrony przyrody czynnej "in situ"
wg przepisów odrêbnych jako "u¿ytków ekologicznych", obej-
muj¹cych zbiorowiska o charakterze torfowisk niskich, w któ-
rych wystêpuj¹ ro�liny i zwierzêta objête ochron¹ gatun-
kow¹; tereny te wskazuje siê planem, jako miejsca mo¿li-
wych badañ naukowych i pe³nienia funkcji dydaktycznych;

4. Ustala siê zasiêg stref sanitarnych wokó³ cmentarza komu-
nalnego, okre�lony na Rysunku Planu na podstawie przepi-
sów odrêbnych, w dostosowaniu do istniej¹cych warunków
wyposa¿enia terenów w wodoci¹g:
1) w obrêbie strefy do 50 m od granic cmentarza komunal-

nego - wprowadza siê zakaz lokalizacji wszelkich obiek-
tów, z wyj¹tkiem obiektów bezpo�rednio zwi¹zanych
z funkcjonowaniem cmentarza tj. realizowanych w tere-
nie KP/ZPU i ZCU, zgodnie z ustaleniami planu zawartymi
w §§ 28 i 29 oraz w §§ 14, 15 i 35;

2) w odleg³o�ci od 50 m do 150 m od granic cmentarza
komunalnego - dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji obiek-
tów zgodnie z ustaleniami planu, po spe³nieniu warun-
ków okre�lonych w przepisach odrêbnych dotycz¹cych
wyposa¿enia terenów w wodoci¹g; obowi¹zuje nakaz
wykonania sieci wodoci¹gowej;

3) strefa, o której mowa w pkt 2, mo¿e byæ zmniejszona do
50 m pod warunkiem, ¿e teren w granicach od 50 m do
150 m posiada sieæ wodoci¹gow¹ i wszystkie budynki
korzystaj¹ce z wody s¹ pod³¹czone do sieci wodoci¹go-
wej; po wykonaniu wodoci¹gu strefa obowi¹zuje nadal
dla studzien, ¿róde³ i strumieni, s³u¿¹cych do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych.

5. Obowi¹zuje strefa zagro¿eñ ponadnormatywnego oddzia-
³ywania autostrady - o zasiêgu 50 m oraz strefa uci¹¿liwo�ci
ponadnormatywnego oddzia³ywania autostrady - o zasiê-
gu 150 m, zgodnie z decyzj¹ Nr 3/98 Wojewody Ma³opolskie-
go o ustaleniu lokalizacji autostrady p³atnej z dnia 29 grud-
nia 1998 r. znak: RP.II.7331/03/98 oraz decyzj¹ z dnia 3 sierp-
nia 1999 r. znak: GP-1/A-4/27/EM-AS/99/87 Prezesa Urzêdu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, wg których;
1) w strefie zagro¿eñ tj. 50 m od krawêdzi jezdni:

a) niedopuszczalna jest lokalizacja obiektów budowlanych
z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi,

b) niedopuszczalne jest prowadzenie gospodarki rolnej
z wyj¹tkiem produkcji ro�lin nasiennych, przemys³o-
wych i gospodarki le�nej;

2) w strefie uci¹¿liwo�ci o zasiêgu 150 m od krawêdzi jezdni:
a) nale¿y zapewniæ skuteczn¹ ochronê istniej¹cych obiek-

tów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi przed szkodli-
wym wp³ywem autostrady przez dotrzymanie obowi¹-
zuj¹cych normatywów oraz zastosowanie rozwi¹zañ,
�rodków i urz¹dzeñ technicznych pozwalaj¹cych na
maksymaln¹ ochronê �rodowiska i zdrowia tj. ekranów
ochronnych, zieleni ochronnej w pasie 30 - 50 m od
autostrady lub zieleni os³onowej za ekranami ochron-
nymi w pasie do 12 m,
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b) urz¹dzenia ochrony �rodowiska winny spe³niaæ nastê-
puj¹ce warunki:
- ekrany ochronne winny byæ wkomponowane w ist-

niej¹cy krajobraz,
- wybór zieleni winien uwzglêdniaæ zieleñ mieszan¹,

z przewag¹ drzew i krzewów iglastych oraz gatun-
ków odpornych na zanieczyszczenia spalinami.

6. W zakresie ochrony i kszta³towania �rodowiska naturalne-
go, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala siê ponadto:
1) Nakaz:

a) uwzglêdnienia przy przebudowie dróg budowy ekranów
akustycznych, w szczególno�ci w strefie niekorzystnego
oddzia³ywania akustycznego drogi krajowej Nr 44
(ul. Skotnickiej) i docelowego terenu tej drogi (KD/GP),

b) kompleksowego rozwi¹zywania problemów zabudowy
i infrastruktury technicznej oraz komunikacji i zieleni,

c) pokrycia potrzeb cieplnych obiektów, które nie bêd¹
pod³¹czone do miejskiej sieci ciep³owniczej nale¿y za-
pewniæ poprzez stosowanie paliw "ekologicznie czy-
stych" (gaz, lekki olej opa³owy, energia elektryczna lub
alternatywnych �róde³ energii np. takich jak energia
s³oneczna),

d) gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami
w systemie zorganizowanym, obowi¹zuj¹cym na obsza-
rze Gminy Kraków; z segregacj¹ odpadów u �ród³a ich
powstania, przy zachowaniu przepisów odrêbnych;

2) Zakaz:
a) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko oraz powoduj¹cych szczególne uwa-
runkowania zwi¹zane z kwalifikowaniem przedsiêwziê-
cia do sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodo-
wisko - wed³ug przepisów odrêbnych, lub wymagaj¹-
cych innego raportu wynikaj¹cego z przepisów ochro-
ny �rodowiska - za wyj¹tkiem budowy, przebudowy i
remontów dróg, sieci infrastruktury oraz inwestycji celu
publicznego,

b) lokalizacji w terenach zabudowy mieszkaniowej (1MN/
U i 2MN/U), inwestycji z zakresu dzia³alno�ci us³ugowo
- produkcyjnej na dzia³kach zabudowy mieszkaniowej
oraz w formie lokali u¿ytkowych, w rozumieniu przepi-
sów prawa budowlanego, których oddzia³ywanie na
�rodowisko mog³oby siêgaæ poza obszar pozostaj¹cy
we w³adaniu prowadz¹cego dzia³alno�æ gospodarcz¹
powoduj¹c obni¿enie, wymaganych na podstawie prze-
pisów odrêbnych, poziomów dopuszczalnych w zakre-
sie standardów �rodowiskowych na dzia³kach s¹sied-
nich, a tak¿e w odniesieniu do znajduj¹cych siê na nich
pomieszczeñ mieszkalnych,

c) lokalizacji obiektów budowlanych, w tym reklam w od-
leg³o�ci mniejszej ni¿ 50 m od krawêdzi jezdni autostra-
dy; lokalizacji reklam o�wietleniowych w odleg³o�ci do
100 m od krawêdzi jezdni autostrady,

d) lokalizacji wiêkszych utwardzonych powierzchni komu-
nikacyjnych (w tym parkingów powy¿ej 20 stanowisk),
bez wyposa¿enia w kanalizacjê opadow¹ zakoñczon¹
odpowiednimi urz¹dzeniami do podczyszczania �cieków
opadowych,

e) wykonywania prac ziemnych, trwale zniekszta³caj¹cych
rze�bê terenu, z wyj¹tkiem prac koniecznych zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem przeciwpowodziowym,

f) niwelacji terenów poza terenem cmentarza (poprzez
nasypy i wykopy), powoduj¹cej naruszenie stanu wody
na gruncie ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich,

g) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ �ródpolnych i przy-
dro¿nych, je¿eli nie wynika to z ochrony przeciwpowo-

dziowej lub zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogo-
wego oraz odbudowy, utrzymania, remontów lub na-
prawy urz¹dzeñ wodnych, z zastrze¿eniem pkt 3;

3) Dopuszczenie: usuwania drzew i krzewów - przy uwzglêd-
nieniu przepisów odrêbnych.

§ 14

Ustalenia w zakresie
zasad obs³ugi komunikacyjnej obszaru

1. Ustala siê nastêpuj¹cy uk³ad dróg publicznych, przedsta-
wiony na Rysunku Planu:
1) Uk³ad drogowy podstawowy obejmuje:

a) drogê g³ówn¹ ruchu przyspieszonego - KD/GP - przewi-
dzian¹ docelowo dla drogi krajowej,

b) drogê zbiorcz¹ - KD/Z - ul. Skotnick¹, z odcinkiem po³¹-
czenia z KD/GP;

2) Zakres przedstawiony w pkt 1 okre�la docelowy stan uk³a-
du. Obecnie rola drogi krajowej jest przypisana do ul. Skot-
nickiej.

3) Uk³ad drogowy obs³uguj¹cy obszar planu obejmuje w sta-
nie docelowym, po planowanych przebudowach i uzupe³-
nieniach:
a) drogi lokalne: 1KD/L i 2KD/L - ul. Podgórki Tynieckie,

z po³¹czeniem do KD/GP i obej�ciem terenów plano-
wanego cmentarza od strony wschodniej,

b) drogi dojazdowe 1KD/D - 3KD/D, istniej¹ce, z planowa-
nymi modernizacjami;

4) Drogi powinny mieæ zapewnione wymagane parametry
przestrzenne i dostêpno�æ - zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

2. Etapowanie rozbudowy uk³adu drogowego powinno
uwzglêdniaæ efektywno�æ udostêpniania terenów dla pla-
nowanego zagospodarowania i umo¿liwiaæ rozbudowê sie-
ci infrastruktury; przebudowy uk³adu drogowego nale¿y do-
konywaæ z zachowaniem ci¹g³o�ci dojazdów do nierucho-
mo�ci.

3. Nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi, niezbêd-
ne dla poszczególnych inwestycji, dojazdy z dostêpem do
dróg publicznych nale¿y wytyczaæ w sposób uwzglêdniaj¹-
cy obs³ugê terenów znajduj¹cych siê w s¹siedztwie, w zgo-
dzie z ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi oraz
z uwzglêdnieniem mo¿liwo�ci prowadzenia lokalnych sieci
uzbrojenia technicznego.

4. Wymagane drogi po¿arowe do budynków i obiektów bu-
dowlanych powinny byæ okre�lone w projektach i uzgadnia-
ne w trybie przewidzianym przepisami odrêbnymi.

5. Projekty przebudowy i budowy uk³adu drogowego powinny
uwzglêdniaæ potrzeby w zakresie budowy uk³adu tras ro-
werowych, z wykorzystaniem terenów dróg i innych tere-
nów publicznych. Wymagany zakres sieci tras rowerowych
jest przedstawiony na Rysunku Planu. W procedurach doty-
cz¹cych przygotowania inwestycji i remontów, które mo-
g³yby mieæ wp³yw na uk³ad komunikacji rowerowej, jed-
nostki Urzêdu Miasta Krakowa s¹ zobowi¹zane poddaæ ich
rozwi¹zania ocenie - zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi
w Gminie Kraków. Dopuszcza siê lokalizacjê niewyznaczo-
nych na Rysunku Planu tras rowerowych.

6. Realizacja ustaleñ planu w zakresie zagospodarowania, u¿yt-
kowania i utrzymania terenów komunikacji ko³owej, trans-
portu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wyma-
ga uwzglêdnienia potrzeb osób niepe³nosprawnych - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi. W ramach projektów realiza-
cyjnych (a tak¿e w pó�niejszej przebudowy i eksploatacji)
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nale¿y odpowiednio przewidzieæ infrastrukturê, urz¹dzenia
i rozwi¹zania - zapewniaj¹ce warunki dla poruszania siê osób
niepe³nosprawnych (w tym z dysfunkcj¹ wzroku) - w tere-
nach komunikacji ko³owej, pieszej i rowerowej, w terenach
urz¹dzeñ komunikacyjnych, ogólnodostêpnych parkingach,
przystankach zbiorowego transportu publicznego oraz w in-
nych terenach stanowi¹cych przestrzenie publiczne.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi parkingowej ob-
szaru:
1) okre�la siê wymagane minimalne ilo�ci miejsc postojo-

wych dla samochodów osobowych, odpowiednio do prze-
znaczenia terenów:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 miejsce na

1 mieszkanie lub 2 miejsca na dom,
b) zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej: 1 miejsce na

1 mieszkanie i 1 miejsce na 40 m2 powierzchni u¿yt-
kowej us³ug,

c) przemys³owo-us³ugowych: 35 miejsc na 100 zatrud-
nionych i 20 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug,

d) sk³adowo-us³ugowych: 30 miejsc na 100 zatrudnionych
i 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) cmentarza: 1,5 miejsca na 1000 m2 powierzchni cmen-
tarza netto (powierzchni grzebalnej, w tym kolumba-
riów) - na parkingach sta³ych urz¹dzanych w terenach
KU/KS i 2KD/L oraz dodatkowo 3 miejsca na 1000 m2

powierzchni cmentarza netto - w rezerwach terenu dla
miejsc, które mog¹ byæ urz¹dzane dla okresowego u¿yt-
kowania, szczególnie w okresie �wi¹tecznym - jako
parkingi zielone w terenach 1ZP i 5ZP,

f) obs³ugi technicznej cmentarza: 30 miejsc na 100 za-
trudnionych.

2) Miejsca parkingowe nale¿y bilansowaæ w ramach przed-
siêwziêcia inwestycyjnego, na wyznaczonych planem te-
renach, z wyj¹tkiem terenów cmentarza, dla których miej-
sca parkingowe lokalizuje siê na terenie KU/KS.

3) Dodatkowe miejsca parkowania dla samochodów oso-
bowych mog¹ byæ projektowane tak¿e w obrêbie tere-
nów KD/D i KD/L - jako pasy i zatoki postojowe, zgodnie
z przepisami odrêbnymi lub na wydzielonych terenach,
dla których dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi obszaru komuni-
kacj¹ zbiorow¹:
1) Podstawowym �rodkiem obs³ugi obszaru s¹ linie autobu-

sowe komunikacji miejskiej i podmiejskiej;
2) Do obs³ugi liniami autobusowymi powinny byæ dostoso-

wane ulice klasy lokalnej i ulice wy¿szych klas. Przysta-
nek koñcowy z pêtl¹ nawrotow¹ mo¿e byæ zlokalizowany
w terenie KU/KS.

§ 15

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania ob-
szaru, w tym spe³nienia wymogów sanitarnych, ustala siê
zasady obs³ugi obszaru objêtego planem w zakresie infra-
struktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszcze-
gólnych rodzajów przeznaczenia.

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

jenia, zapewniaj¹c mo¿liwo�æ ich rozbudowy i wymiany;
2) prowadzenie nowych ci¹gów uzbrojenia oraz lokalizo-

wanie obiektów i urz¹dzeñ w obrêbie linii rozgraniczaj¹-

cych dróg, doj�æ pieszych i pieszo - jezdnych; z uzasadnio-
nych powodów technicznych i ekonomicznych dopuszcza
siê inne trasy infrastruktury technicznej pod warunkiem,
¿e nie bêd¹ naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;

3) w granicach ca³ego terenu objêtego planem dopuszcza
siê lokalizowanie nie wyznaczonych na Rysunku Planu pod-
ziemnych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej w celu
obs³ugi obszaru planu oraz dla realizacji niezbêdnych in-
westycji pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje
wsprzeczno�ci z pozosta³ymi ustaleniami planu;

4) w przypadku kolizji istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ z plano-
wanymi nowymi obiektami, dopuszcza siê ich przebudo-
wê, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) planowanie i realizacja budowy, przebudowy i rozbudo-
wy systemu, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej -
musz¹ byæ zgodne z ustaleniami planu i nie mog¹ naru-
szaæ jego ustaleñ w zakresie ochrony terenów cennych
przyrodniczo i krajobrazowo, w tym wyklucza siê mo¿li-
wo�æ przekraczania przeszkód terenowych (w¹wozy, jary,
skarpy, koryta cieków naturalnych i rowów) sieciami in-
frastruktury technicznej, za pomoc¹ naziemnych przej�æ
(estakad, itp. rozwi¹zañ);

6) u�ci�lenie tras nowych sieci oraz lokalizacja urz¹dzeñ
nastêpowaæ bêdzie w fazie projektowania inwestycyj-
nego;

7) wzd³u¿ istniej¹cych, utrzymywanych, budowanych,
rozbudowywanych i przebudowywanych sieci (prze-
biegów) infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ ograni-
czenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania te-
renów bezpo�rednio przyleg³ych, okre�lone w przepi-
sach odrêbnych oraz zasadach ustalonych przez zarz¹d-
ców sieci.

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

komunalnego miasta Krakowa, w strefie zaopatrzenia
w wodê o rzêdnej linii ci�nieñ 282,00 m n.p.m.;

2) przewiduje siê zmianê rzêdnej linii ci�nieñ o której mowa
w pkt. 1 do poziomu 255,00 m n.p.m. po realizacji inwe-
stycji o których mowa w pkt. 5;

3) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg rozbiorczej sieci
wodoci¹gowej:
a) ul. Skotnicka - dwa wodoci¹gi:  100 mm - φ 80 mm oraz

φ 150 mm - φ 80 mm,
b) ul. Podgórki Tynieckie - φ 100 mm - φ 80 mm,
c) droga do oczyszczalni �cieków biegn¹ca z kierunku

pó³nocnego, od ul. Podgórki Tynieckie (dz. Nr 60/11)
- φ 80 mm,

d) droga boczna (dz. Nr 82/7, 83/2) - φ 80 mm,
e) rejon ul. Skotnickiej i ul. Hollendra - φ 150 mm;

4) dopuszcza siê rozbudowê i remont sieci wodoci¹gowej
wymienionej w pkt 3;

5) przewiduje siê realizacjê wodoci¹gu spinaj¹cego (droga
3KD/D, 2KD/L) istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹ w ul. Wielo-
górskiej (poza obszarem planu) z sieci¹ wodoci¹gow¹
w rejonie ul. Podgórki Tynieckie - ul. Kozienicka;

6) poprzez rozbudowê odpowiedniego zakresu miejskiej sie-
ci wodoci¹gowej nale¿y d¹¿yæ do poszerzenia strefy pod-
stawowej zasilania w wodê dla miasta;

7) doprowadzenie wody do nowych odbiorców bêdzie wy-
maga³o rozbudowy istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;

8) w przypadku braku mo¿liwo�ci zaopatrzenia w wodê z ko-
munalnej sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê zaopatrze-
nie w wodê z ujêæ indywidualnych;
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9) wzd³u¿ istniej¹cej i projektowanej sieci wodoci¹gowej
w obszarze planu, ze wzglêdów eksploatacyjnych i reali-
zacyjnych dla ruroci¹gów do ø 300 mm, nale¿y uwzglêd-
niæ szeroko�æ pasa ochronnego wolnego od zabudowy
o szeroko�ci po 3,0 m od zewnêtrznej krawêdzi ruroci¹-
gu oraz o szeroko�ci 1,0 m od obiektów ma³ej architektu-
ry i zadrzewienia.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemu odprowadzenia �cieków z terenów ob-
jêtych planem:

1) w obszarze planu obowi¹zuje miejski system kanali-
zacji rozdzielczej, pracuj¹cy w uk³adzie lokalnym
oczyszczalni �cieków "Sidzina";

2) utrzymuje siê dotychczasow¹ lokalizacjê oczyszczalni
�cieków "Sidzina"; przewiduje siê jej rozbudowê ze
wzrostem przepustowo�ci o 100% (rozbudowa nast¹-
pi w granicy ogrodzenia);

3) utrzymuje siê istniej¹c¹ miejsk¹ sieæ kanalizacji sani-
tarnej:
a) ul. Skotnicka - φ 300 mm,
b) ul. Podgórki Tynieckie - φ 400 mm - φ 300 mm,
c) droga do oczyszczalni �cieków z kierunku wschodnie-

go od ul. Podgórki Tynieckie, w dz. Nr. 80/3 - φ 400 mm,
d) rejon ul. Skotnickiej i ul. Hollendra - φ 300 mm;

4) przewiduje siê rozbudowê sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Podgórki Tynieckie/ul. Wielogórska (droga 1KD/L,
3KD/D) umo¿liwiaj¹c¹ odprowadzanie �cieków z tere-
nów 3ZP, ZCU oraz w ul. Skotnickiej do wysoko�ci po³u-
dniowej granicy;

5) odprowadzenie �cieków sanitarnych dla planowanej
zabudowy bêdzie wymaga³o rozbudowy istniej¹cej
sieci kanalizacji sanitarnej, po wcze�niejszym spraw-
dzeniu przepustowo�ci istniej¹cego uk³adu;

6) dopuszcza siê odprowadzenie �cieków z pó³nocnej czê-
�ci obszaru objêtego planem, w kierunku pó³nocnym
do kanalizacji planowanej w ul. Podgórki Tynieckie do
oczyszczalni �cieków dla osiedla Kostrze, po wcze�niej-
szym opracowaniu szczegó³owej analizy wysoko�cio-
wej terenu;

7) w terenach nie objêtych systemem kanalizacji dopusz-
cza siê gromadzenie �cieków w szczelnych zbiornikach
wybieralnych, zlokalizowanych na dzia³kach, których
dotyczy inwestycja, wywo¿onych na oczyszczalniê ko-
munaln¹, zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w Gmi-
nie Kraków;

8) dopuszcza siê realizacjê w³asnych lokalnych urz¹dzeñ
i systemów do oczyszczania �cieków z zastosowaniem
takich rozwi¹zañ technologicznych, które nie bêd¹ po-
wodowaæ pogorszenia stanu �rodowiska;

9) zakazuje siê wprowadzania nie oczyszczonych �cie-
ków do ziemi, a ewentualne rolnicze ich wykorzysta-
nie mo¿e odbywaæ siê jedynie zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

10) wzd³u¿ istniej¹cej i projektowanej sieci kanalizacyjnej
w obszarze planu, ze wzglêdów eksploatacyjnych i re-
alizacyjnych nale¿y uwzglêdniæ szeroko�æ pasa ochron-
nego wolnego od zabudowy, wynosz¹cego minimum
5,0 m od zewnêtrznych krawêdzi kana³ów oraz pozo-
stawiæ ochronny pas terenu niezagospodarowanego
bez elementów ma³ej architektury i zadrzewienia
o szeroko�ci minimum 1,0 m licz¹c od zewnêtrznych
krawêdzi przewodów po ka¿dej z jego stron.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemu odprowadzenia wód opadowych z tere-
nów objêtych planem:

1) utrzymuje siê funkcjonuj¹cy obecnie system po-
wierzchniowego odprowadzania wód opadowych
i wprowadzania ich do wód (rowy i cieki naturalne) lub
do gruntu, przy uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych,
pod warunkiem nie naruszania stosunków wodnych
terenów przyleg³ych lub uzyskania w tym zakresie wy-
maganych przepisami odrêbnymi rozstrzygniêæ admi-
nistracyjnych;

2) g³ównym odbiornikiem wód opadowych bêdzie Potok
Sidzinka;

3) system odprowadzaj¹cy wody opadowe z obszaru pla-
nu nie mo¿e powodowaæ pogorszenia stosunków wod-
nych terenów 1R(Z) - 2R(Z) oraz 4ZP;

4) odprowadzenie wód opadowych z terenu cmentarza
nast¹pi, poprzez kana³y deszczowe lub odwodnienie li-
niowe, wzd³u¿ alejek cmentarza, z zastrze¿eniem pkt. 3;

5) w pasach drogowych rezerwuje siê miejsce dla kana-
³ów deszczowych, odprowadzaj¹cych wody opadowe
z pasa drogowego i przynale¿nej zlewni, z zastrze¿e-
niem pkt. 3;

6) nale¿y zachowaæ naturalny charakter przekrojów
otwartych rowów i cieków naturalnych, a w uzasad-
nionych przypadkach dopuszcza siê zarurowanie, przy
uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych;

7) w przypadku wyst¹pienia istniej¹cych sieci drenar-
skich nale¿y zachowaæ ci¹g³o�æ prawid³owego funk-
cjonowania uk³adu odwodnienia;

8) dopuszcza siê odwodnienie dzia³ek zlokalizowanych
w terenie objêtym planem oraz wprowadzenie wód
opadowych lub roztopowych pochodz¹cych z dachów
i innych powierzchni szczelnych innych ni¿ wymienio-
ne w pkt. 9, do ziemi, bez oczyszczania, z zachowaniem
przepisów odrêbnych;

9) wprowadza siê obowi¹zek podczyszczania wód opa-
dowych, odprowadzanych z powierzchni szczelnej te-
renów us³ug i produkcji, drogi g³ównej ruchu przyspie-
szonego KD/GP oraz parkingów o powierzchni powy-
¿ej 0,1 ha, przed wprowadzeniem ich do wód po-
wierzchniowych lub do ziemi stosownie do wymogów
przepisów odrêbnych;

10) ze wzglêdów eksploatacyjnych i realizacyjnych dla
wszystkich cieków naturalnych, nale¿y uwzglêdniæ pas
ochronny o szeroko�ci min. 15,0 m wolny od obiektów
budowlanych, licz¹c od górnej krawêdzi skarpy brze-
gowej. Ponadto dla wszystkich rowów nale¿y pozo-
stawiæ pas terenu po 1,5 m po obu stronach, wolny od
zabudowy, ogrodzeñ i innych obiektów i urz¹dzeñ bu-
dowlanych niezwi¹zanych z utrzymaniem i eksplo-
atacj¹ rowów wraz z niezbêdnym doj�ciem i dojaz-
dem.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemu gazowniczego:
1) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg stalowego gazo-

ci¹gu wysokiego ci�nienia φ 250 mm Korabniki - Zabie-
rzów, biegn¹cego na trasie pó³noc - po³udnie;

2) obszar zasilany jest w gaz z sieci gazowej �redniego ci-
�nienia, wspó³pracuj¹cej z uk³adem zasilania ze stacji
redukcyjno - pomiarowych I0 stopnia (znajduj¹cych siê
poza granicami opracowania):
a) stacja Io Kostrze - pó³nocna cze�æ obszaru planu

(ul. Podgórki Tynieckie),
b) stacja Io Skawina G³ówna - wschodnia czê�æ obszaru

planu (ul. Skotnicka, ul. Podgórki Tynieckie);
3) istniej¹cy uk³ad sieci tworz¹ gazoci¹gi �redniego ci�nie-

nia: φ 40 mm - ul. Skotnicka, φ 32 mm - φ 25 mm - ul. Pod-
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górki Tynieckie, oraz mniejsze �rednice, doprowadzaj¹ce
gaz do poszczególnych odbiorców (gazoci¹gi te stano-
wi¹ koñcówki gazyfikacji s¹siednich miejscowo�ci jak
Sidzina, Podgórki Tynieckie);

4) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i remont sieci
gazowej wymienionej w punkcie 1 i 3 z mo¿liwo�ci¹ sys-
tematycznego zastêpowania starych ruroci¹gów, ruro-
ci¹gami z tworzyw sztucznych (lub z materia³ów nowej
generacji);

5) dopuszcza siê, aby �ród³em zasilania by³ gazoci¹g wy-
mieniony w punkcie 1, w po³¹czeniu z budow¹ stacji re-
dukcyjno - pomiarowej I stopnia;

6) w przypadku, kiedy zapotrzebowanie na gaz bêdzie wy-
¿sze ni¿ 60 Nm3/h nale¿y zarezerwowaæ miejsce pod sta-
cje redukcyjno - pomiarow¹; miejsca te musz¹ znajdo-
waæ siê na terenie przeznaczonym pod inwestycje w do-
stosowaniu do zagospodarowania terenu;

7) doprowadzenie gazu do nowych odbiorców bêdzie wy-
maga³o rozbudowy sieci rozdzielczej �redniego ci�nienia;

8) dla gazoci¹gu wysokiego ci�nienia φ 250 mm przy usta-
leniu lokalizacji obiektów i dróg, nakazuje siê zachowa-
nie odleg³o�ci podstawowych (mierz¹c od zewnêtrznych
�cianek gazoci¹gu, z obu jego stron), zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

9) dla istniej¹cych i planowanych gazoci¹gów �redniego
ci�nienia przy ustaleniu lokalizacji obiektów i dróg strefa
kontrolowana musi byæ zgodna z przepisami odrêbnymi.

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

tów i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w oparciu o:
a) ruroci¹g cieplny 2 x φ 1000 mm w rejonie ul. Skotnic-

kiej,
b) ruroci¹g cieplny drugorzêdny w po³udniowo - wschod-

niej czê�ci opracowania,
c) indywidualne �ród³a ciep³a;

2) doprowadzenie do nowych odbiorców czynnika grzew-
czego na potrzeby centralnego ogrzewania i przygoto-
wania ciep³ej wody u¿ytkowej nast¹pi z miejskiej sieci
ciep³owniczej; planuje siê przebudowê magistrali cie-
p³owniczej 2 x φ 1000 mm w rejonie ul. Skotnickiej w po-
staci umieszczenia jej w ziemi, w technologii preizolo-
wanej;

3) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i remont sieci
ciep³owniczej wymienionej w punkcie 1;

4) do celów grzewczych i innych (w tym klimatyzacyjnych)
dopuszcza siê indywidualne �ród³a ciep³a, pod warun-
kiem wykorzystania paliw czystych ekologicznie (paliwo
gazowe, lekki olej opa³owy), energiê elektryczn¹ oraz
alternatywne �ród³a energii (np. energia s³oneczna, geo-
termalna);

5) ze wzglêdu na ochronê powietrza atmosferycznego, za-
kazuje siê stosowania paliw o wysokich wska�nikach
emisji gazów lub py³ów do powietrza (w tym paliw sta-
³ych);

6) ze wzglêdów eksploatacyjnych i realizacyjnych dla magi-
strali ciep³owniczej 2 x φ 1000 mm, nale¿y uwzglêdniæ pas
terenu wolnego od zabudowy o szeroko�ci min. 5,0 m,
licz¹c od zewnêtrznego obrysu przewodu, zarówno dla
sieci wykonanej doziemnie jak i nadziemnie.

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

jêtym planem jest stacja GPZ Korabniki (poza obszarem
planu) poprzez stacje transformatorowe SN/nn;

2) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg dwóch jedno-
torowych elektroenergetycznych linii napowietrznych
110 kV relacji Skawina - Kampus oraz Skawina - Bo-
narka. W zwi¹zku z projektowanym przebiegiem drogi
KD/GP planuje siê przebudowê napowietrznej linii elek-
troenergetycznej wysokiego napiêcia 110 kV relacji
Skawina - Kampus;

3) utrzymuje siê dotychczasowy przebieg linii elektroener-
getycznych �redniego napiêcia:
a) wschodnia czê�æ obszaru, relacji pó³noc - po³udnie

(napowietrzna),
b) po³udniowo - wschodnia czê�æ obszaru, z po³udnia

do wysoko�ci stacji transformatorowej 33967 (ka-
blowa);

4) ustala siê skablowanie napowietrznej linii elektroener-
getycznej �redniego napiêcia zlokalizowanej na terenie
planowanego cmentarza;

5) odbiorcy zasilani s¹ w energiê elektryczn¹ z sieci elek-
troenergetycznych niskiego napiêcia;

6) dla zapewnienia realizacji potrzeb w zakresie elektro-
energetyki dopuszcza siê lokalizacjê nowych linii i stacji
transformatorowych SN/nn wraz z w³¹czeniem ich do
sieci �redniego napiêcia;

7) planowan¹ budowê, rozbudowê i przebudowê sieci elek-
troenergetycznej �redniego i niskiego napiêcia nale¿y
wykonaæ w obrêbie pasa drogowego istniej¹cych i pro-
jektowanych dróg. Z uzasadnionych przyczyn technicz-
nych i ekonomicznych dopuszcza siê inny przebieg, tak
aby nie naruszaæ pozosta³ych ustaleñ planu;

8) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i remont sieci
elektroenergetycznych wymienionych w punktach 2 i 3;

9) wzd³u¿ napowietrznych linii elektroenergetycznych
wysokiego napiêcia nale¿y uwzglêdniæ strefy tech-
niczne wolne od zabudowy mieszkaniowej wynosz¹-
ce 18,0 m licz¹c od osi, po obu stronach przewodu
oraz dla budynków us³ug komercyjnych, sk³adów
i magazynów 8,0 m licz¹c od osi, po obu stronach prze-
wodu;

10) dopuszcza siê inn¹ lokalizacjê budowli z pkt. 9 niniejsze-
go ustêpu, pod warunkiem nie przekroczenia dopusz-
czalnych warto�ci natê¿enia pola elektromagnetyczne-
go, okre�lonego przepisami odrêbnymi;

11) dla istniej¹cych i planowanych sieci elektroenergetycz-
nych �redniego i niskiego napiêcia przy ustaleniu lokali-
zacji obiektów nale¿y zachowaæ strefê techniczn¹ zgodn¹
z przepisami odrêbnymi.

9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady budowy, rozbudowy i re-
montu systemów telekomunikacyjnych:
1) zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nast¹-

pi w oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê telekomunika-
cyjn¹;

2) dopuszcza siê remont istniej¹cej sieci teletechnicz-
nej, a w przypadku budowy, rozbudowy i przebudo-
wy wy³¹cznie jako sieæ kablow¹ doziemn¹ w obrê-
bie pasa drogowego istniej¹cych i projektowanych
dróg.

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

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

2) gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczel-
nych, opró¿nianych na zasadach obowi¹zuj¹cych w Gmi-
nie Kraków.
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ROZDZIA£ III
Ustalenia szczegó³owe

dotycz¹ce przeznaczenia wyodrêbnionych kategorii
terenów, zasad ich zagospodarowania i warunków

zabudowy

§ 16

1. Wyznacza siê Tereny wód powierzchniowych �ródl¹do-
wych - 1WS i 2WS, których podstawowym przeznaczeniem
jest ciek naturalny - potok Sidzinka.

2. Obowi¹zuje utrzymanie i ochrona potoku Sidzinka wraz
z kszta³towaniem otuliny biologicznej tego cieku w pasie stre-
fy hydrogenicznej, okre�lonej w § 7 ust. 2 pkt 9;

3. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 17

1. Wyznacza siê Tereny lasów - 1ZL - 3ZL z przeznaczeniem
pod lasy w rozumieniu przepisów odrêbnych.

2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹-
dzeñ turystycznych zgodnie z przepisami odrêbnymi, m.in.
takich jak:
1) nie wyznaczone na Rysunku Planu urz¹dzone szlaki tury-

styczne i turystyczne �cie¿ki dydaktyczne;
2) urz¹dzenie "bram" (elementów turystycznych �cie¿ek dy-

daktycznych) sygnalizuj¹cych wej�cie do lasów ochron-
nych;

3) pola biwakowe.
3. W wyznaczonych terenach obowi¹zuje zakaz zabudowy nie

zwi¹zanej z gospodark¹ le�n¹ i zakaz grodzenia, ponadto:
1) w granicach terenu 1ZL objêtego Planem Urz¹dzenia Lasu,

obowi¹zuj¹ zasady gospodarki le�nej okre�lone tym pla-
nem;

2) w granicach terenu 2ZL objêtego Uproszczonym Planem
Urz¹dzenia Lasu, obowi¹zuj¹ zasady gospodarki le�nej
okre�lone tym planem.

4. W zakresie realizacji urz¹dzeñ dopuszczonych przepisami
odrêbnymi, o których mowa w ust. 2 ustala siê nastêpuj¹cy
sposób ich zagospodarowania:
1) wzd³u¿ turystycznych �cie¿ek dydaktycznych i szlaków

turystycznych mo¿liwe jest wyposa¿enie terenów w ele-
menty, takie jak ³awki, kosze na �mieci; obowi¹zuje wyko-
nanie ich w jednolitej formie i charakterze; obowi¹zuje
stosowanie drewna, jako podstawowego materia³u do
budowy tych elementów;

2) wysoko�æ tablic informacyjnych i drogowskazów (elemen-
tów �cie¿ek dydaktycznych) nie mo¿e przekraczaæ 2,4 m,
a ich powierzchnia ekspozycji nie mo¿e przekraczaæ 4 m2;
dla wszystkich tablic informacyjnych, drogowskazów
i obiektów "bram" wymagana jest jednolita forma we
wszystkich terenach;

3) realizacjê urz¹dzeñ turystycznych nale¿y przeprowadzaæ
z zachowaniem rze�by terenu i szaty ro�linnej oraz z ogra-
niczeniem ingerencji w istniej¹cy teren; po zakoñczeniu
realizacji obowi¹zuje przeprowadzenie rekultywacji tere-
nów po ewentualnych pracach ziemnych;

4) w przypadku budowy lub modernizacji tras turystycznych
�cie¿ek dydaktycznych i szlaków turystycznych, po któ-
rych poruszanie siê mo¿e stanowiæ zagro¿enie, obowi¹-
zuje wykonanie niezbêdnych zabezpieczeñ;

5) obowi¹zuje kszta³towanie nawierzchni utwardzonych jako
naturalnych: zagêszczony grunt, ¿wir lub kamieñ naturalny.

5. Obowi¹zuje strefa ochrony zasobów przyrodniczych, o któ-
rej mowa w § 13 ust. 2.

6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdziale I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 18

1. Wyznacza siê  Tereny rolnicze - 1R(Z) i 2R(Z), których pod-
stawowym przeznaczeniem zgodnie z dotychczasowym u¿yt-
kowaniem tych terenów s¹: uprawy polowe, ³¹ki i pastwi-
ska oraz zadrzewienia i zakrzewienia �ródpolne w krajobra-
zie naturalnym otwartym.

2. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) dojazdy nie wydzielone i doj�cia piesze do pól;
2) turystyczne �cie¿ki rowerowe i szlaki turystyczne - po

istniej¹cych drogach polnych.
3. Teren 1R(Z) predysponowany jest i wskazany do objêcia

ochron¹ prawn¹ i pe³nienia funkcji, o których mowa w § 13
ust. 3.

4. Obowi¹zuje zakaz zabudowy, w tym równie¿ zabudowy zwi¹-
zanej z produkcj¹ roln¹ oraz zakaz grodzenia, z wyj¹tkiem
grodzenia wynikaj¹cego z potrzeb ochrony przyrody.

5. W wyznaczonych terenach, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) wymóg utrzymania dotychczasowego sposobu rolnicze-

go wykorzystania gruntów rolnych z zachowaniem natu-
ralnych stosunków wodnych;

2) wymóg ochrony czynnej najcenniejszych zbiorowisk ro-
�linnych, takimi zabiegami jak: okresowe koszenie oraz
usuwanie drzew i krzewów w niezbêdnym zakresie, uza-
sadnionym wzglêdami ochrony;

3) obowi¹zuje ochrona istniej¹cych pojedynczych drzew
i grup zieleni wysokiej, nie koliduj¹cej z ochron¹ czynn¹,
o której mowa w pkt 2, powy¿ej;

4) obowi¹zuje ochrona i kszta³towanie otuliny biologicznej
potoku Sidzinka w pasie strefy hydrogenicznej;

5) obowi¹zuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi chronionych
gatunków ro�lin i zwierz¹t;

6) wymóg utrzymania i ochrony rowów melioracyjnych oraz
innych urz¹dzeñ wodnych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 19

1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej - 1ZPn z podstawo-
wym przeznaczenie terenu pod niepubliczn¹ zieleñ urz¹-
dzon¹.

2. Obowi¹zuje zakaz zabudowy, z wyj¹tkiem obiektów i urz¹-
dzeñ dopuszczonych w ust. 3, z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 1.

3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) terenowe urz¹dzenia turystyczne;
2) terenowe urz¹dzenia rekreacyjne;
3) obiekty ma³ej architektury;

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych
w ust. 3 jest zachowanie zasady, aby powierzchnia pod te
urz¹dzenia nie zajmowa³a wiêcej ni¿ 20% powierzchni tere-
nu, a w przypadku obiektów ma³ej architektury nie wiêcej
ni¿ 10%.

5. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) nakaz zachowania strefy ochronnej lasu w pasie 30 m od

lasu, jako minimalnej odleg³o�ci pomiêdzy granic¹ grun-
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tów le�nych a obiektami i urz¹dzeniami dopuszczonymi
w ust. 3;

2) nakaz kszta³towania nawierzchni utwardzonych w tere-
nie, jako naturalne: zagêszczony grunt, ¿wir lub kamieñ
naturalny;

3) wysoko�æ tablic informacyjnych nie mo¿e przekraczaæ
2,4 m, a ich powierzchnia ekspozycji nie mo¿e przekra-
czaæ 4 m2;

4) obiekty ma³ej architektury powinny byæ harmonijnie
wkomponowane w otaczaj¹cy teren oraz cechowaæ siê
wysokim poziomem estetycznym;

5) w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ:
a) strefy ochrony sanitarnej cmentarza,
b) zasiêg odleg³o�ci 150 m od studni, z której pobierana

jest woda na cele socjalno - bytowe,
c) strefy techniczne od sieci infrastruktury, o zasiêgu zgod-

nym z Rysunkiem Planu.
6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-

spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 20

1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej - 2ZPn z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu pod zieleñ urz¹dzon¹ niepu-
bliczn¹ i terenowe urz¹dzenia rekreacji.

2. Ustala siê zakaz zabudowy z wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ
dopuszczonych w ust. 3.

3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) place zabaw, ogródki jordanowskie;
3) trasy pieszo - rowerowe;
4) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych
w ust. 3 jest zachowanie zasady, aby powierzchnia pod te
urz¹dzenia zajmowa³a nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni tere-
nu, a w przypadku obiektów ma³ej architektury nie wiêcej
ni¿ 10%.

5. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania, obowi¹zuj¹:
1) strefy techniczne od sieci infrastruktury, o zasiêgu zgod-

nym z Rysunkiem Planu;
2) kszta³towanie otuliny biologicznej potoku Sidzinka w pa-

sie strefy hydrogenicznej;
3) strefa ochrony zasobów przyrodniczych, o której mowa

w § 13 ust. 2;
4) wprowadzenie elementów urz¹dzenia parku, w tym obiek-

tów ma³ej architektury wg ca³o�ciowego projektu; obo-
wi¹zuje stosowanie drewna, jako podstawowego mate-
ria³u do budowy tych elementów;

5) obiekty ma³ej architektury powinny byæ harmonijnie
wkomponowane w otaczaj¹cy teren oraz cechowaæ siê
wysokim poziomem estetycznym;

6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 21

1. Wyznacza siê  Tereny zieleni urz¹dzonej - 3ZPn i 4ZPn z pod-
stawowym przeznaczenie terenów pod zieleñ urz¹dzon¹ nie-
publiczn¹: skwery i zieleñce, w relacji z uk³adem dróg pu-
blicznych.

2. Ustala siê zakaz zabudowy z wyj¹tkiem obiektów i urz¹dzeñ
dopuszczonych w ust. 3.

3. W wyznaczonych terenach dopuszcza siê:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) urz¹dzenia komunikacyjne oraz miejsca postojowe dla

samochodów osobowych do 20 miejsc;
3) trasy pieszo - rowerowe;
4) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych

w ust. 3 jest zachowanie zasady, aby powierzchnia pod te
urz¹dzenia zajmowa³a nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni
terenu, a w przypadku obiektów ma³ej architektury nie
wiêcej ni¿ 10%.

5. W wyznaczonych terenach, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania:
1) W terenie 3ZPn obowi¹zuje:

a) kszta³towanie otuliny biologicznej potoku Sidzinka w pa-
sie strefy hydrogenicznej,

b) strefy techniczne od sieci infrastruktury, o zasiêgu zgod-
nym z Rysunkiem Planu.

2) W terenie 4ZPn obowi¹zuje strefa specjalna od sieci in-
frastruktury technicznej, o zasiêgu zgodnym z Rysunkiem
Planu;

6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 22

1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej - 1ZP z podstawo-
wym przeznaczeniem terenów pod zieleñ urz¹dzon¹ pu-
bliczn¹, stanowi¹c¹ otoczenie cmentarza.

2. W terenie 1ZP, ustala siê zakaz zabudowy, z wyj¹tkiem obiek-
tów i urz¹dzeñ dopuszczonych w ust. 3, z zastrze¿eniem ust.
5 pkt 1.

3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) terenowe urz¹dzenia turystyczne;
3) turystyczne ci¹gi piesze;
4) szlak turystyczny - rowerowy o okre�lonym przebiegu na

Rysunku Planu;
5) urz¹dzenia komunikacyjne oraz miejsca postojowe dla

samochodów osobowych do 20 miejsc;
6) nieuci¹¿liwe obiekty us³ugowe, �wiadcz¹ce us³ugi dla

cmentarza komunalnego, z zastrze¿eniem ust. 4 i ust. 5
pkt 11;

7) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
8) wyznaczenie rezerwy terenu na miejsca postojowe dla

samochodów osobowych do krótkookresowego u¿ytko-
wania w formie parkingów zielonych.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych
w ust. 3 jest zachowanie zasady, aby powierzchnia pod te urz¹-
dzenia zajmowa³a nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni terenu,
a w przypadku obiektów ma³ej architektury nie wiêcej ni¿ 10%.

5. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania, obowi¹zuje:
1) strefa ochronna lasu w pasie 30 m od lasu, jako minimal-

na odleg³o�æ pomiêdzy granic¹ gruntów le�nych a lokali-
zacj¹ obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych w ust. 3 z wyj¹t-
kiem pkt 2-4;

2) strefa ochrony zasobów przyrodniczych, o której mowa
w § 13 ust. 2;

3) strefy ochrony sanitarnej cmentarza;
4) zasiêg odleg³o�ci 150 m od istniej¹cej studni, z której po-

bierana jest woda na cele socjalno-bytowe;
5) strefy techniczne sieci infrastruktury, o zasiêgu zgodnym

z Rysunkiem Planu;
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6) wprowadzenie elementów urz¹dzenia parku, w tym ele-
mentów ma³ej architektury u¿ytkowej mo¿liwe wg ca³o-
�ciowego projektu; obowi¹zuje stosowanie drewna, jako
podstawowego materia³u do budowy tych elementów;

7) realizacja terenowych urz¹dzeñ turystycznych z zacho-
waniem istniej¹cej rze�by terenu;

8) kszta³towanie nawierzchni utwardzonych w terenie
jako naturalne: zagêszczony grunt, ¿wir lub kamieñ na-
turalny;

9) wysoko�æ tablic informacyjnych nie mo¿e przekraczaæ
2,4 m, a ich powierzchnia ekspozycji nie mo¿e przekra-
czaæ 4 m2;

10) obiekty ma³ej architektury powinny byæ harmonijnie
wkomponowane w otaczaj¹cy teren oraz cechowaæ siê
wysokim poziomem estetycznym;

11) obiekty us³ugowe, o których mowa w ust. 3 pkt 6 nale¿y
realizowaæ jako obiekty parterowe o wysoko�ci do 4,5 m
i powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 200 m2, wy³¹cz-
nie w terenie okre�lonym nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudo-
wy;

12) wy³¹cznie w okresie �wi¹tecznym, dopuszcza siê przy
drogach publicznych lokalizacjê niewielkich placów do
50 m2 powierzchni terenu, pod obiekty tymczasowe zwi¹-
zane z handlem;

6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 23

1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej - 2ZP z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹,
stanowi¹c¹ otoczenie cmentarza.

2. Ustala siê zakaz zabudowy, z wyj¹tkiem lokalizacji obiektów
i urz¹dzeñ dopuszczonych w ust. 3, z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 1.

3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) terenowe urz¹dzenia turystyczne;
3) turystyczne ci¹gi piesze;
4) szlak turystyczny - rowerowy o okre�lonym przebiegu na

Rysunku Planu;
5) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych
w ust. 3 jest zachowanie zasady, aby powierzchnia pod te
urz¹dzenia zajmowa³a nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni tere-
nu, a w przypadku obiektów ma³ej architektury nie wiêcej
ni¿ 10%.

5. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania, obowi¹zuje:
1) strefa ochronna lasu w pasie 30 m od lasu, jako minimal-

na odleg³o�æ pomiêdzy granic¹ gruntów le�nych a lokali-
zacj¹ obiektów dopuszczonych w ust. 3 pkt. 1;

2) strefa ochrony zasobów przyrodniczych, o której mowa
w § 13 ust. 2;

3) strefy ochrony sanitarnej cmentarza;
4) strefa nadzoru archeologicznego;
5) nakaz kszta³towania nawierzchni utwardzonych jako

naturalne: zagêszczony grunt, ¿wir lub kamieñ natu-
ralny;

6) wysoko�æ tablic informacyjnych nie mo¿e przekraczaæ
2,4 m, a ich powierzchnia ekspozycji nie mo¿e przekraczaæ
4 m2;

6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 24

1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej - 3ZP z podstawo-
wym przeznaczeniem terenów pod zieleñ urz¹dzon¹ pu-
bliczn¹, stanowi¹c¹ otoczenie cmentarza.

2. Ustala siê zakaz zabudowy, z wyj¹tkiem lokalizacji obiektów
i urz¹dzeñ dopuszczonych w ust. 3, z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 1.

3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) terenowe urz¹dzenia turystyczne;
3) turystyczne ci¹gi piesze;
4) urz¹dzenia komunikacyjne oraz miejsca postojowe dla

samochodów osobowych do 20 miejsc;
5) nieuci¹¿liwe obiekty us³ugowe, �wiadcz¹ce us³ugi dla cmen-

tarza komunalnego, z zastrze¿eniem ust. 4 i ust. 5 pkt 11;
6) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ w ramach prze-
znaczenia dopuszczalnego jest zachowanie zasady, aby po-
wierzchnia pod te urz¹dzenia zajmowa³a nie wiêcej ni¿ 30%
powierzchni terenu, a w przypadku obiektów ma³ej archi-
tektury nie wiêcej ni¿ 10%.

5. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania, obowi¹zuje:
1) strefa ochronna lasu w pasie 30 m od lasu, jako minimal-

na odleg³o�æ pomiêdzy granic¹ gruntów le�nych a loka-
lizacj¹ obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych w ust. 3 z wy-
j¹tkiem pkt 2 i 3;

2) strefa ochrony zasobów przyrodniczych, o której mowa
w § 13 ust. 2;

3) strefy ochrony sanitarnej cmentarza;
4) nakaz zachowania i ochrony istniej¹cego drzewostanu

o charakterze le�nym w czê�ci pó³nocnej terenu;
5) wprowadzenie elementów urz¹dzenia parku, w tym ele-

mentów ma³ej architektury wg ca³o�ciowego projektu;
obowi¹zuje stosowanie drewna, jako podstawowego
materia³u do budowy tych elementów;

6) realizacja terenowych urz¹dzeñ turystycznych z zacho-
waniem rze�by terenu oraz z ograniczeniem ingerencji
w istniej¹cy teren;

7) kszta³towanie nawierzchni utwardzonych w terenie jako
naturalne: zagêszczony grunt, ¿wir lub kamieñ natural-
ny; dopuszcza siê stosowanie innych nawierzchni jedy-
nie w przypadku remontu ju¿ istniej¹cych nawierzchni;

8) wysoko�æ tablic informacyjnych nie mo¿e przekraczaæ
2,4 m, a ich powierzchnia ekspozycji nie mo¿e przekra-
czaæ 4 m2;

9) obiekty ma³ej architektury powinny byæ harmonijnie
wkomponowane w otaczaj¹cy teren oraz cechowaæ siê
wysokim poziomem estetycznym;

10) w miejscach ekspozycji widokowej wyznaczonych na Ry-
sunku Planu - punktami i ci¹gami widokowymi - obowi¹-
zuje ochrona tych terenów przed nasadzeniami zieleni¹
wysok¹;

11) obiekty us³ugowe, o których mowa w ust. 3 pkt 5 nale¿y
realizowaæ jako obiekty parterowe o wysoko�ci do 4,5 m
i powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 200 m2, wy³¹cz-
nie w granicach okre�lonych nieprzekraczaln¹ lini¹ zabu-
dowy;

12) wy³¹cznie w okresie �wi¹tecznym, dopuszcza siê przy
drogach publicznych lokalizacjê niewielkich placów o po-
wierzchni terenu do 50 m2, pod obiekty tymczasowe zwi¹-
zane z handlem, o których mowa § 6 ust. 1 pkt 26.

6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.
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§ 25

1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej - 4ZP z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹
- zieleñ parkow¹, z uwzglêdnieniem stanowisk ro�lin objê-
tych ochron¹ gatunkow¹ chronionych "in situ".

2. Teren 4ZP predysponowany jest i wskazany do objêcia
ochron¹ prawn¹ i pe³nienia funkcji, o których mowa w § 13
ust. 3.

3. Ustala siê zakaz zabudowy z wyj¹tkiem lokalizacji obiektów
i urz¹dzeñ dopuszczonych w ust. 4.

4. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) obiekty i urz¹dzenia stanowi¹ce elementy �cie¿ki dydak-

tycznej (pomosty i tablice informacyjne) oraz doj�cia pie-
sze nie wyznaczone na Rysunku Planu;

2) urz¹dzenia do monitorowania stanu wód podziemnych;
5. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych

w ust. 4 jest zachowanie zasady, aby powierzchnia pod te
urz¹dzenia i obiekty zajmowa³a nie wiêcej ni¿ 5% powierzchni
terenu.

6. W wyznaczonym terenie, obowi¹zuje:
1) strefa ochrony zasobów przyrodniczych;
2) strefy ochrony sanitarnej cmentarza.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) wymóg zachowania naturalnych stosunków wodnych;
2) wymóg ochrony czynnej najcenniejszych zbiorowisk ro-

�linnych, takimi zabiegami jak: okresowe koszenie, ogra-
niczanie sukcesji drzew i krzewów, w tym poprzez podyk-
towane wzglêdami ochrony czynnej usuwanie drzew
i krzewów, o którym mowa w § 13 ust. 6 pkt 3;

3) obowi¹zuje ochrona istniej¹cych pojedynczych drzew
i grup zieleni wysokiej, nie koliduj¹cej z ochron¹ czynn¹,
o której mowa w pkt 2;

4) obowi¹zuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi chronionych
gatunków ro�lin i zwierz¹t;

5) wymóg utrzymania i ochrony rowów melioracyjnych
z ograniczeniem zabudowy technicznej, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

6) obiekty ma³ej architektury powinny byæ harmonijnie
wkomponowane w otaczaj¹cy teren oraz cechowaæ siê
wysokim poziomem estetycznym;

8. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 26

1. Wyznacza siê Teren zieleni urz¹dzonej - 5ZP z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu pod zieleñ urz¹dzon¹ publiczn¹,
stanowi¹c¹ otoczenie cmentarza.

2. Ustala siê zakaz zabudowy, z wyj¹tkiem lokalizacji obiektów
i urz¹dzeñ dopuszczonych w ust. 3, z zastrze¿eniem ust. 5 pkt 1.

3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) obiekty ma³ej architektury;
2) terenowe urz¹dzenia turystyczne;
3) urz¹dzenia komunikacyjne oraz miejsca postojowe dla

samochodów osobowych do 20 miejsc;
4) trasy pieszo - rowerowe;
5) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej;
6) wyznaczenie rezerwy terenu na miejsca postojowe dla

samochodów osobowych do krótkookresowego u¿ytko-
wania w formie parkingów zielonych.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych
w ust. 3 jest zachowanie zasady, aby powierzchnia pod te
urz¹dzenia zajmowa³a nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni tere-

nu, a w przypadku obiektów ma³ej architektury nie wiêcej
ni¿ 10%.

5. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania, obowi¹zuje:
1) strefa ochronna lasu w pasie 30 m od lasu, jako minimal-

na odleg³o�æ pomiêdzy granic¹ gruntów le�nych a loka-
lizacj¹ obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych w ust. 3 z wy-
j¹tkiem pkt 2;

2) strefa ochrony zasobów przyrodniczych;
3) strefa nadzoru archeologicznego;
4) strefy ochrony sanitarnej cmentarza;
5) strefa uci¹¿liwo�ci ponadnormatywnego oddzia³ywania

autostrady, o której mowa w § 13 ust. 6 pkt 2;
6) nakaz wprowadzenia elementów urz¹dzenia parku,

w tym obiektów ma³ej architektury wg ca³o�ciowego
projektu; obowi¹zuje stosowanie drewna, jako podsta-
wowego materia³u do budowy tych elementów;

7) realizacja terenowych urz¹dzeñ turystycznych z zacho-
waniem rze�by terenu oraz z ograniczeniem ingerencji
w istniej¹cy teren;

8) kszta³towanie nawierzchni utwardzonych w terenie jako
naturalne: zagêszczony grunt, ¿wir lub kamieñ natural-
ny; dopuszcza siê stosowanie innych nawierzchni jedy-
nie w przypadku remontu ju¿ istniej¹cych nawierzchni;

9) wysoko�æ tablic informacyjnych nie mo¿e przekraczaæ
2,4 m, a ich powierzchnia ekspozycji nie mo¿e przekra-
czaæ 4 m2;

10) obiekty ma³ej architektury powinny byæ harmonijnie
wkomponowane w otaczaj¹cy teren oraz cechowaæ siê
wysokim poziomem estetycznym.

6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 27

1. Wyznacza siê Teren cmentarza - ZC z podstawowym prze-
znaczeniem terenu pod cmentarz komunalny - wielofunk-
cyjny obiekt grzebalny o za³o¿eniu parkowym, obejmuj¹cy:
1) powierzchniê grzebaln¹, z miejscami na groby ziemne

i murowane (ZCz)
2) powierzchniê grzebaln¹ z miejscami do sk³adania zw³ok

i szcz¹tków w katakumbach i kolumbariach (ZCk);
3) zieleñ o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, w szcze-

gólno�ci trawniki, ¿ywop³oty, krzewy i drzewa;
4) drogi i ci¹gi piesze lub pieszo-jezdne jako elementy orga-

nizacji przestrzeni cmentarza i komunikacji wewnêtrznej;
5) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;

2. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ techniczn¹ i go-

spodarcz¹ cmentarza wy³¹cznie w granicach powierzch-
ni grzebalnej (ZCk), jako obiektów parterowych o wyso-
ko�ci do 4,5 m i powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿
200 m2;

2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, zwi¹zanych z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu, np. subdominant
w wyró¿nionych sektorach.

3. Integraln¹ czê�ci¹ ustaleñ dla cmentarza, s¹ ustalenia doty-
cz¹ce stref sanitarnych wokó³ cmentarza, o których mowa
w § 13 ust. 4.

4. W wyznaczonym terenie cmentarza komunalnego, sta-
nowi¹cego eksponowan¹ p³aszczyznê widokow¹, o któ-
rej mowa w § 6 ust. 1 pkt 20, ustala siê nastêpuj¹ce
zasady jego kompozycji oraz warunki zagospodarowa-
nia terenu:
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1) teren cmentarza nale¿y kszta³towaæ kompleksowo ³¹cznie
ze Stref¹ wej�ciow¹ cmentarza (KP/ZPU, ZCU) oraz ob-
s³ug¹ komunikacyjn¹ KU/KS i uzbrojeniem terenu;

2) ustala siê podzia³ powierzchni grzebalnej cmentarza
z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych na:
a) powierzchniê grzebaln¹ z miejscami przeznaczonymi

na groby ziemne i murowane (ZCz), przewiduj¹c regu-
lacje stosunków wodnych w miejscach o mniej korzyst-
nych warunkach gruntowo wodnych;

b) powierzchniê grzebaln¹ z miejscami przeznaczonymi
do sk³adania zw³ok i szcz¹tków w katakumbach i ko-
lumbariach (ZCk), obejmuj¹c¹ tereny nie nadaj¹ce siê
na pochówki tradycyjne wg dokumentacji geotechnicz-
nej wykonanej dla potrzeb lokalizacji cmentarza;

3) zasadniczy uk³ad geometryczny cmentarza stanowi uk³ad
dwóch g³ównych ci¹gów pieszo - jezdnych o kierunku "pó³-
noc - po³udnie" i "wschód - zachód", zgodnie z Rysunkiem
Planu; g³ówne ci¹gi pieszo - jezdne (o charakterze alei)
stanowiæ maj¹ osie kompozycyjne ca³ego za³o¿enia;

4) g³ówne wej�cie na cmentarz usytuowane powinno byæ
w powi¹zaniu widokowym na obiekt dominanty prze-
strzennej w terenie cmentarza; usytuowanej w miejscu
krzy¿owania siê g³ównych ci¹gów pieszo - jezdnych;

5) szeroko�æ alei g³ównych winna wynosiæ nie mniej ni¿
7,0 m (wraz z zieleni¹ urz¹dzon¹), a alei bocznych nie
mniej ni¿ 2,5 m;

6) ogrodzenie cmentarza, o wysoko�ci min. 1,5 m i max.
2,2 m powinno byæ trwa³e lecz a¿urowe (za wyj¹tkiem
odcinków �cian kolumbarium o wysoko�ci do 2,5 m);
w miejscach skrzy¿owania z gazoci¹giem powinno byæ
rozbieralne, bez fundamentów i s³upków, co najmniej na
d³ugo�ci 3,0 m, przy pomiarze prostopad³ym w ka¿d¹
stronê; ogrodzenie ma stanowiæ istotny element kom-
pozycyjny w przestrzeni lecz wpisany harmonijnie w oto-
czenie.

7) Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi:
a) uwzglêdnienia w przygotowaniu inwestycji uwarun-

kowañ wynikaj¹cych z odrêbnej dokumentacji geo-
technicznej oraz przepisów odrêbnych;

b) sporz¹dzenia szczegó³owego badania pod³o¿a grun-
towego i warunków wodnych przed przyst¹pieniem
do opracowania projektu budowlanego,

c) sporz¹dzenia specjalistycznych opracowañ: projektu
zieleni z uwzglêdnieniem ma³ej architektury i o�wie-
tlenia oraz projektu ogrodzenia,

d) uwzglêdnienia w przysz³ym zagospodarowaniu cmen-
tarza szpaleru 40 letnich okaza³ych topól - jako istotne-
go elementu w krajobrazie,

e) wprowadzenia od granic zewnêtrznych cmentarza
szpalerów zieleni komponowanej �rednio wysokiej izo-
luj¹cej od strony wschodniej w pasie o szer. 10 m oraz
w pozosta³ych "stronach" ogrodzenia cmentarza zie-
leni niskiej i �rednio wysokiej o charakterze ozdobnym,
w pasie min. 5 m,

f) dostosowania zespo³u cmentarnego do potrzeb/wy-
magañ osób niepe³nosprawnych oraz zachowania wy-
mogów przeciwpo¿arowych i obrony cywilnej,

g) lokalizacji miejsc przeznaczonych na gromadzenie od-
padów, umo¿liwiaj¹ce ich selektywn¹ zbiórkê; konte-
nerowego gromadzenia odpadów cmentarnych,

h) lokalizacji miejsc czerpalnych wody;
8) Obowi¹zuje zakaz

a) lokalizacji obiektów tymczasowych,
b) zajmowania powierzchni pod jakiekolwiek inne funk-

cje sta³e i okazjonalne,

c) lokalizacji jakichkolwiek urz¹dzeñ reklamowych, tak¿e
na ogrodzeniu cmentarza,

d) nasadzeñ zieleni wysokiej ograniczaj¹cej walory
otwaræ widokowych okre�lonych na Rysunku Planu
jako punkty i ci¹gi widokowe;

9) Dopuszcza siê:
a) lokalizacjê kaplicy cmentarnej w granicach powierzchni

grzebalnej (ZCk) na warunkach podanych w § 28 ust. 4,
b) lokalizacjê dodatkowych wej�æ na cmentarz od strony

pó³nocnej, zachodniej i wschodniej - odpowiednio z te-
renów 1ZP, 2ZP i 5ZP,

c) lokalizacjê tablic informacyjnych zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem cmentarza (organizacja komunikacji pie-
szej, rozmieszczenie sektorów, lokalizacja obiektów
administracyjnych, zaplecza technicznego i innych),

d) lokalizacjê kolumbarium i katakumb - w powierzchni
grzebalnej z miejscami przeznaczonymi na groby ziem-
ne i murowane (ZCz).

10) Ustala siê nastêpuj¹ce parametry wykorzystania tere-
nu:

a) przeznaczenie min. 40% powierzchni cmentarza komu-
nalnego pod zieleñ, ci¹gi piesze i pieszo-jezdne oraz urz¹-
dzenia obs³ugi wewnêtrznej,

b) utrzymania wska�nika powierzchni terenu biologicznie
czynnej o wysoko�ci min. 25%,

11) Ustalenia zawarte w niniejszym paragrafie obowi¹zuj¹
³¹cznie z ustaleniami zawartymi w § 10.

12) W terenie cmentarza obowi¹zuj¹:
a) strefy techniczne od sieci infrastruktury, o zasiêgu

zgodnym z Rysunkiem Planu,
b) strefa nadzoru archeologicznego, o której mowa w § 12,

o zasiêgu zgodnym z Rysunkiem Planu,
c) strefa ochrony zasobów przyrodniczych, o której mowa

w § 13 ust. 2;
5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-

spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 28

1. Wyznacza siê Teren placu cmentarnego - KP/ZPU z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu pod plac wej�ciowy z ziele-
ni¹ urz¹dzon¹ i obiektami zwi¹zanymi wy³¹cznie z funkcj¹
cmentarza komunalnego, o którym mowa w § 27.

2. W wyznaczonym terenie, dopuszcza siê lokalizacjê:
1) podjazdów i miejsc postojowych;
2) obiektów ma³ej architektury;
3) obiektów tymczasowych zwi¹zanych z handlem, o któ-

rych mowa w § 6 ust. 1 pkt 26 wy³¹cznie w okresie �wi¹-
tecznym.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ, o których mowa
w ust. 2 jest zachowanie zasady, aby powierzchnia pod te
urz¹dzenia zajmowa³a nie wiêcej ni¿ 15% powierzchni tere-
nu, a w przypadku obiektów ma³ej architektury nie wiêcej
ni¿ 10%.

4. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania i zabudowy:
1) wymóg opracowania projektu zagospodarowania tere-

nu, bêd¹cego elementem sk³adowym projektu zagospo-
darowania dla ca³ej Strefy wej�ciowej cmentarza ³¹cznie
z terenem cmentarza i projektami obiektów kubaturo-
wych - przy uwzglêdnieniu ustalonych zasad zagospoda-
rowania przestrzeni publicznych, zawartych w § 10;

2) maksymalna wysoko�æ obiektów mo¿e wynosiæ nie wiê-
cej ni¿ 9,0 m, z wyj¹tkiem dominanty zwi¹zanej z obiek-



� 16960 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 432

     
     
 

     
     
 

Poz. 3152

tem sakralnym (realizowanej na obiekcie lub wolnosto-
j¹cej) o wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 16,0 m od pozio-
mu istniej¹cego terenu;

3) obowi¹zuje wymóg zastosowania horyzontalnego uk³a-
du obiektów kubaturowych i zastosowania dachów p³a-
skich (stropodachów), z wyj¹tkiem obiektu sakralnego;

4) nale¿y wyeksponowaæ elewacje o istotnym kompozy-
cyjnym znaczeniu oraz mury kolumbarium w ogrodze-
niu cmentarnym;

5) nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na "pi¹t¹ elewacjê",
poprzez skomponowanie kolorystyczne p³aszczyzny pla-
cu, �cian i dachów obiektów z projektowan¹ zieleni¹ urz¹-
dzon¹ i zapewniæ harmonijn¹ ekspozycjê obiektów w wi-
doku z tras komunikacyjnych;

6) obowi¹zuj¹ca kolorystyka obiektów, obejmuje: ciemne
barwy dachu i kolorowe tynki �cian jak br¹zy, czerwieñ
naturalnej ceramiki, zieleñ oliwkowa itp.;

7) towarzysz¹ce obiektom tablice informacyjne winny byæ
dostosowane skal¹ i kolorystyk¹ do lokalnego charakte-
ru otoczenia i krajobrazu;

8) w aran¿acji zieleni obowi¹zuje kszta³towanie wysokiej
jako�ci zieleni wysokiej i niskiej obsadzonej gatunkami
drzew zwi¹zanych z ekosystemem lokalnym;

9) obowi¹zuje wymóg sporz¹dzenia specjalistycznych opra-
cowañ: projektu zieleni i projektu ma³ej architektury
i o�wietlenia;

10) Obowi¹zuje zakaz:
a) zajmowania powierzchni pod jakiekolwiek inne funk-

cje sta³e i okazjonalne,
b) lokalizacji obiektów tymczasowych np. kiosków, stra-

ganów itp. za wyj¹tkiem �wi¹tecznej sprzeda¿y oko-
liczno�ciowej;

11) Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
a) wska�nik powierzchni zainwestowanej - do 70%;
b) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%.

12) W terenie obowi¹zuj¹ strefy techniczne od sieci infra-
struktury, o zasiêgu zgodnym z Rysunkiem Planu.

5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenu nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawartych
w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 29

1. Wyznacza siê Teren zespo³u us³ugowego - ZCU z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu pod obiekty, zwi¹zane wy³¹cz-
nie z funkcjonowaniem i obs³ug¹ cmentarza komunalnego,
o którym mowa w § 27:
1) obiekt administracyjno - us³ugowy;
2) dom przedpogrzebowy lub kostnicê, których wielko�æ

i funkcje s¹ uzale¿nione od potrzeb lokalnych;
3) zieleñ urz¹dzon¹.

2. Ustala siê wymóg opracowania projektu zagospodarowania,
bêd¹cego elementem sk³adowym projektu budowlanego dla
ca³ej Strefy wej�ciowej cmentarza ³¹cznie z terenem cmen-
tarza i jego ogrodzeniem, przy uwzglêdnieniu zasad zagospo-
darowania przestrzeni publicznych, zawartych w § 10 ust. 4.

3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) podjazdów i miejsc postojowych;
2) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
3) obiektów ma³ej architektury;
4) obiektu spopielarni.

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ dopuszczonych
w ust. 3 jest:
1) dostosowanie do wymogów przeznaczenia podstawowe-

go, nie ograniczaj¹c podstawowego przeznaczenia terenu;

2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹-
zanych z dopuszczonymi obiektami i urz¹dzeniami, stano-
wi³a nie wiêcej ni¿ 20% podstawowego przeznaczenia
terenu.

5. W wyznaczonym terenie, ustala siê: nastêpuj¹ce zasady
kszta³towania przestrzeni oraz warunki zagospodarowania
i zabudowy:
1) wymóg zastosowania horyzontalnego uk³adu obiektów

kubaturowych z ograniczeniem gabarytów wysoko�cio-
wych zabudowy do 9 m;

2) zastosowania wy³¹cznie dachów p³askich (stropoda-
chów);

3) nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na "pi¹t¹ elewacjê",
poprzez skomponowanie kolorystyczne p³aszczyzn pla-
ców, �cian i dachów z zieleni¹ istniej¹c¹ i projektowan¹
oraz zapewniæ harmonijn¹ ekspozycjê obiektów w wido-
ku z tras komunikacyjnych;

4) obowi¹zuj¹ca kolorystyka obiektów, obejmuje: ciemne
barwy dachu i kolorowe tynki �cian jak br¹zy, czerwieñ
naturalnej ceramiki, zieleñ oliwkowa itp.;

5) towarzysz¹ce obiektowi tablice informacyjne, winny byæ
dostosowane skal¹ i kolorystyk¹ do lokalnego charakte-
ru otoczenia i krajobrazu;

6) w aran¿acji zieleni obowi¹zuje kszta³towanie wysokiej
jako�ci zieleni wysokiej i niskiej obsadzonej gatunkami
drzew i krzewów zwi¹zanych z ekosystemem lokalnym;

7) uwzglêdnienia szaletów publicznych;
8) zapewnienia dostêpno�ci dla osób niepe³nosprawnych;

6. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wska�nik powierzchni zabudowy - do 50%;
2) wska�nik powierzchni zainwestowanej - do 70%;
3) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%.

7. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 30

1. Wyznacza siê Teren przemys³u i us³ug komercyjnych - P/U
z podstawowym przeznaczeniem terenu pod park technolo-
giczny obejmuj¹cy:
1) centrum techniczne;
2) obiekty biurowe;
3) obiekty naukowe i laboratoryjne;
4) obiekty produkcyjne wysokich technologii;
5) zieleñ urz¹dzon¹ - towarzysz¹c¹.

2. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) obiektów ma³ej architektury;
2) parkingów;
3) obiektów i urz¹dzeñ komunikacji oraz dojazdów i zatok

postojowych wy³¹cznie dla obs³ugi terenu;
4) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ wymienionych
w ust. 2 jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do

wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ogranicza-
j¹cy podstawowego przeznaczenia terenu;

2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹-
zanych z dopuszczonymi obiektami i urz¹dzeniami, stano-
wi³a nie wiêcej ni¿ 30%, w tym urz¹dzenia i sieci infra-
struktury technicznej nie wiêcej ni¿ 20% a w przypadku
obiektów ma³ej architektury nie wiêcej ni¿ 10%.

4. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki za-
gospodarowania, zabudowy oraz kszta³towania przestrzeni:
1) obowi¹zuj¹ strefy, o których mowa w §13 ust. 5;
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2) obiekty kubaturowe mo¿na sytuowaæ w terenie okre�lo-
nym nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, pozostawiaj¹c za-
chodni¹ i pó³nocno-zachodni¹ czê�æ terenu, bez zainwe-
stowania;

3) nale¿y stosowaæ horyzontalny uk³ad obiektów kubatu-
rowych, ograniczyæ gabaryt wysoko�ciowy zabudowy
do 9.0 m i stosowaæ wy³¹cznie dachy p³askie (stropoda-
chy);

4) nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na "pi¹t¹ elewacjê",
poprzez skomponowanie kolorystyczne p³aszczyzn par-
kingu, �cian i dachów z zieleni¹ istniej¹c¹ i projektowan¹;

5) z uwagi na ekspozycjê obiektów w widoku z estakady
komunikacyjnej, obowi¹zuj¹ca kolorystyka obiektów, obej-
muje: ciemne barwy dachu i kolorowe tynki �cian jak br¹-
zy, czerwieñ naturalnej ceramiki, zieleñ oliwkowa itp.;

6) towarzysz¹ce obiektowi tablice reklamowe i informa-
cyjne oraz ogrodzenie, winny byæ dostosowane skal¹
i kolorystyk¹ do lokalnego charakteru otoczenia i krajo-
brazu;

7) obiekty ma³ej architektury powinny byæ harmonijnie
wkomponowane w otaczaj¹cy teren oraz cechowaæ siê
wysokim poziomem estetycznym;

8) w aran¿acji zieleni obowi¹zuje kszta³towanie wysokiej
jako�ci zieleni wysokiej i niskiej oraz zachowanie i kon-
serwacja istniej¹cej zieleni; pó³nocna i zachodnia grani-
ca dzia³ki, winna byæ obsadzona gatunkami drzew zwi¹-
zanych z ekosystemem lokalnym, a wzd³u¿ istniej¹cej
ul. Podgórki Tynieckie winna to byæ zieleñ o funkcji izola-
cji akustycznej w stosunku do najbli¿szych zabudowañ
mieszkalnych;

9) obowi¹zuje stosowanie wysokiej jako�ci nawierzchni ci¹-
gów pieszych i wysokiej jako�ci o�wietlenia;

10) obowi¹zuje strefa ochrony sanitarnej cmentarza, w za-
siêgu okre�lonym na Rysunku Planu;

11) Obowi¹zuje zakaz:
a) lokalizacji obiektów budowlanych z pomieszczeniami prze-

znaczonymi na sta³y pobyt ludzi w strefie zagro¿eñ o za-
siêgu 50 m od krawêdzi jezdni autostrady A 4,

b) lokalizacji otwartych placów sk³adowych - wszystkie po-
wierzchnie magazynowe musz¹ znajdowaæ siê w obiek-
tach kubaturowych,

c) stosowania pokryæ dachowych w kolorze niebieskim lub
ciemno popielatym.

5. Ustala siê, nastêpuj¹ce parametry:
1) wska�nik powierzchni zainwestowanej - do 60%;
2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej - min. 40%.

6. Nale¿y zapewniæ proporcjonaln¹ liczbê miejsc parkingowych
dla samochodów osobowych zgodnie z § 14 ust. 7 pkt 1 lit. c.

7. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 31

1. Wyznacza siê Teren zabudowy us³ugowej - 1U z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu pod:
1) us³ugi komercyjne z zakresu handlu i rzemios³a nieuci¹¿-

liwego;
2) obiekty biurowo-administracyjne;

2. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) sk³ady i magazyny handlowe;
2) mieszkania w obiektach us³ugowych (dla osoby nadzoru-

j¹cej);
3) obiekty gospodarcze, socjalne i gara¿e;
4) dojazdy nie wydzielone, parkingi i zatoki postojowe;

5) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
6) zieleñ urz¹dzon¹.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ, wymienionych w
ust. 2 jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do

wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ogranicza-
j¹cy podstawowego przeznaczenia terenu;

2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹-
zanych z obiektami i urz¹dzeniami dopuszczonymi stano-
wi³a nie wiêcej ni¿ 40% powierzchni wyznaczonego terenu.

4. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania i zabudowy:
1) ewentualna uci¹¿liwo�æ obiektów nie mo¿e wykraczaæ

poza granice terenu inwestycji;
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji otwartych placów sk³ado-

wych - wszystkie powierzchnie magazynowe i sk³adowe
musz¹ znajdowaæ siê w obiektach kubaturowych;

3) maksymalna wysoko�æ budynków: administracyjnych
i us³ugowych do 9,0 m magazynowych do 8,0 m - licz¹c
od poziomu terenu przy g³ównym wej�ciu do budynku
do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu lub najwy¿szej czê-
�ci dachu w przypadku dachu jednospadowego;

4) stosowanie dla magazynów i sk³adów dachów jedno-
spadowych lub wielopo³aciowych, o nachyleniu po³aci
od 120 ÷ 250; zakaz stosowania pokryæ dachowych w ko-
lorze niebieskim lub ciemno popielatym; dopuszcza siê
zagospodarowanie dachów lub ich czê�ci jako tarasy lub
powierzchnia biologicznie czynna;

5) obowi¹zuje zakaz umieszczania w terenie tablic rekla-
mowych wzd³u¿ drogi krajowej KD/GP, w odleg³o�ci bli¿-
szej ni¿ wyznaczona w planie nieprzekraczalna linia za-
budowy;

6) obowi¹zuje zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹-
dzeñ reklamowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 20;

7) nale¿y zapewniæ proporcjonaln¹ liczbê miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych zgodnie z § 14 ust. 7
pkt 1 lit. d;

8) w zagospodarowaniu terenów nale¿y uwzglêdniæ obo-
wi¹zuj¹ce strefy techniczne uzbrojenia terenu, o których
mowa w § 7 ust. 2 pkt. 10, o zasiêgu zgodnym z Rysun-
kiem Planu,

9) mieszkania w obiektach us³ugowych winny byæ wyposa-
¿one w skuteczne zabezpieczenia akustyczne, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa budowlanego;

10) obowi¹zuje ochrona i kszta³towanie otuliny biologicznej
potoku Sidzinka w pasie strefy hydrogenicznej.

5. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry wykorzystania powierzch-
ni terenu inwestycji:
1) wielko�æ powierzchni zabudowy - do 40%;
2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%.

6. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 32

1. Wyznacza siê Teren zabudowy us³ugowej - 2U z podstawo-
wym przeznaczeniem pod us³ugi lokalne, w szczególno�ci
z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a us³ugowego.

2. W terenie obowi¹zuje zakaz wprowadzania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej.

3. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê:
1) utrzymanie istniej¹cej zabudowy, w tym zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej - zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;
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2) zmianê funkcji istniej¹cej zabudowy na us³ugi wymienio-
ne w ust. 1;

3) mieszkania w obiektach us³ugowych, z zastrze¿eniem ust.
5 pkt 6;

4) obiekty ma³ej architektury, zwi¹zane z przeznaczeniem
terenu;

5) zieleñ urz¹dzon¹;
6) nie wyznaczone na Rysunku Planu urz¹dzone ci¹gi pie-

sze, dojazdy, parkingi i zatoki postojowe;
7) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ, wymienionych
w ust. 3 jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do

wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ogranicza-
j¹cy podstawowego przeznaczenia terenu;

2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów zwi¹-
zanych z dopuszczonymi obiektami i urz¹dzeniami stano-
wi³a nie wiêcej ni¿ 40% powierzchni wyznaczonego terenu.

5. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania i zabudowy:
1) maksymalna wysoko�æ budynków us³ugowych do 9,0 m

- licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wej�ciu do bu-
dynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy dachu lub najwy¿-
szej czê�ci dachu w przypadku dachu jednospadowego;

2) zakaz stosowania pokryæ dachowych w kolorze niebie-
skim lub ciemno popielatym; dopuszcza siê zagospodaro-
wanie dachów lub ich czê�ci jako tarasy lub powierzchniê
biologicznie czynn¹;

3) obowi¹zuje zakaz umieszczania w terenie 2U tablic rekla-
mowych wzd³u¿ drogi krajowej KD/GP, w odleg³o�ci bli¿-
szej ni¿ wyznaczona w planie nieprzekraczalna linia zabu-
dowy;

4) obowi¹zuje zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urz¹-
dzeñ reklamowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 17;

5) nale¿y zapewniæ proporcjonaln¹ liczbê miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych zgodnie z § 14 ust. 7
pkt 1 lit. d;

6) mieszkania w obiektach us³ugowych winny byæ wyposa-
¿one w skuteczne zabezpieczenia akustyczne, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa budowlanego.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry wykorzystania powierzch-
ni terenu inwestycji:
1) wielko�æ powierzchni zabudowy - do 20%;
2) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - min. 30%.

7. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 33

1. Wyznacza siê  Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i us³ugowej - 1MN/U i 2MN/U z podstawowym
przeznaczeniem terenu pod:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ - budynki wol-

no stoj¹ce i bli�niacze, z zastrze¿eniem ust. 2;
2) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wraz z czê�ci¹

us³ugow¹ mieszcz¹c¹ siê w budynku mieszkalnym lub
w budynku wolnostoj¹cym z zastrze¿eniem ust. 3.

2. W terenie 1 MN/U dopuszcza siê przeznaczenie terenu pod
budynki mieszkalne szeregowe przy minimalnej wielko�ci
dzia³ki podanej w ust. 6 pkt 3, z zastrze¿eniem §15 ust.5 pkt
10.

3. Przez us³ugi wymienione w ust. 1 rozumie siê us³ugi podsta-
wowe w szczególno�ci z zakresu handlu detalicznego (z wy-
kluczeniem powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 200 m2), gastro-

nomii, drobnego rzemios³a nieuci¹¿liwego, ochrony zdro-
wia, us³ug prawniczych, administracji i bankowo�ci.

4. W wyznaczonych terenach, dopuszcza siê:
1) komponowan¹ zieleñ ogrodów przydomowych;
2) obiekty gospodarcze i gara¿e, z zastrze¿eniem ust. 7

pkt 10 lit. d;
3) obiekty ma³ej architektury, urz¹dzenia i budowle bezpo-

�rednio zwi¹zane z urz¹dzeniem ogrodów przydomo-
wych;

4) nie wyznaczone na Rysunku Planu doj�cia, podjazdy do
budynków i parkingi zwi¹zane z obs³ug¹ terenu;

5) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z ob-
s³ug¹ terenu.

5. Warunkiem lokalizacji us³ug i obiektów oraz urz¹dzeñ do-
puszczonych w ust. 4 jest:
1) uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do

wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ogranicza-
j¹cy podstawowego przeznaczenia terenu, z preferencj¹
dla dzia³alno�ci us³ugowej i rzemie�lniczej zwi¹zanej z ob-
s³ug¹ cmentarza;

2) spe³nienie zasady, aby ³¹czna powierzchnia terenów
zwi¹zanych z przeznaczeniem dopuszczalnym stanowi³a
nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni wyznaczonego terenu,
a powierzchnia u¿ytkowa czê�ci us³ugowej w budynku
mieszkalnym nie przekracza³a 50 m2.

6. Przy dokonywaniu nowych podzia³ów w terenach zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami, ustala siê
minimaln¹ wielko�æ dla nowych dzia³ek budowlanych:
1) 600 m2 dla jednego budynku mieszkalnego w uk³adzie

wolnostoj¹cym, przy szeroko�ci frontu dzia³ki min. 20 m;
2) 450 m2 dla jednego budynku mieszkalnego w uk³adzie

bli�niaczym, przy szeroko�ci frontu dzia³ki min. 14 m;
3) 350 m2 dla jednego budynku mieszkalnego w uk³adzie

szeregowym, przy szeroko�ci frontu dzia³ki min. 8 m i
d³ugo�ci segmentu obejmuj¹cego maksymalnie 5 bu-
dynków.

7. W wyznaczonych terenach, ustala siê nastêpuj¹ce zasady
kompozycji oraz warunki zagospodarowania i zabudowy:
1) wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 9,5 m lub

3 kondygnacji naziemnych (w tym liczone jest podda-
sze u¿ytkowe);

2) budynki winny byæ sytuowane w uk³adzie równoleg³ym
do budynków s¹siednich;

3) dachy nowych i przebudowywanych budynków nale¿y
kszta³towaæ jako symetryczne dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 30°- 45°;

4) d³ugo�æ kalenicy w przypadku dachów wielospadowych
winna wynosiæ minimum 1/3 d³ugo�ci dachu;

5) dach winien mieæ wyra�nie akcentowan¹ liniê okapów;
dopuszcza siê stosowanie daszków nad dobudówkami;

6) na pokrycie dachów nale¿y stosowaæ materia³y cera-
miczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono
- br¹zowym lub br¹zowym;

7) na wykoñczenie elewacji nale¿y stosowaæ tynki w kolorze
bia³ym, kremowym lub jasnopopielatym; obowi¹zuje wy-
ra�ne akcentowanie coko³u, poprzez zró¿nicowanie kolo-
rystyki i faktur ze szczególnym uwzglêdnieniem podzia³u
na wysoko�ci linii okapu w �cianach szczytowych dachów
dwuspadowych i naczó³kowych; dopuszcza siê stosowa-
nie ok³adzin z kamienia, ceg³y lub drewna;

8) otwory okienne winny byæ prostok¹tne, o pionowej ar-
tykulacji, zdwojone w �cianach równoleg³ych z kalenic¹,
o drobnej artykulacji i symetrycznych podzia³ach stolar-
ki, przy czym w kompozycji szczytów nale¿y zachowaæ
symetriê rozmieszczenia otworów;
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9) w przypadku stosowania lukarn w dachu wymagana jest
jednakowa ich forma na jednym budynku nawi¹zuj¹ca
do podstawowej formy dachu; rozmieszczenie lukarn
winno nawi¹zywaæ do uk³adu otworów okiennych
i drzwiowych, maksymalna ³¹czna powierzchnia lukarn
mo¿e wynosiæ 1/3 powierzchni dachów, minimalna odle-
g³o�æ od �ciany poprzecznej 1,5 m; dachy lukarn nie mog¹
siê ³¹czyæ;

10) Obowi¹zuje zakaz:
a) lokalizowania obiektów oraz us³ug wbudowanych

uci¹¿liwych lub mog¹cych pogorszyæ standard za-
mieszkiwania w wyznaczonym terenie,

b) stosowania po³aci dachowych przesuniêtych wzajem-
nie w pionie i w poziomie,

c) stosowania elementów refleksyjnych i siddingu, bla-
chy (równie¿ falistej i trapezowej) oraz innych mate-
ria³ów elewacyjnych (wykoñczeniowych) o niskim stan-
dardzie,

d) lokalizacji gara¿y "blaszaków" i wolno stoj¹cych bu-
dynków gospodarczych o powierzchni zabudowy wiêk-
szej ni¿ 10 m2;

11) Dopuszcza siê: po³o¿enie g³ównej kalenicy dachu w uk³a-
dzie prostopad³ym lub równoleg³ym do drogi - w nawi¹za-
niu do istniej¹cego budynku w bezpo�rednim s¹siedztwie;

12) obowi¹zuje ochrona i kszta³towanie otuliny biologicznej
potoku Sidzinka w pasie strefy hydrogenicznej.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry wykorzystania po-
wierzchni dzia³ki, z zastrze¿eniem ust. 2:
1) wska�nik powierzchni zainwestowanej - do 30%;
2) wska�nik powierzchni biologicznie czynnej - minimum

70%.
9. Nale¿y zapewniæ proporcjonaln¹ liczbê miejsc parkingo-

wych dla samochodów osobowych zgodnie z § 14 ust. 7 pkt
1 odpowiednio lit. a lub lit. b.

10. W terenie 1MN/U obowi¹zuj¹ strefy techniczne od sieci
infrastruktury, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 10, o zasiê-
gu zgodnym z Rysunkiem Planu.

11. W terenie 2MN/U nowe budynki mieszkalne winny byæ
wyposa¿one w skuteczne zabezpieczenia akustyczne, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa budowlanego.

12. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 34

1. Wyznacza siê Teren urz¹dzeñ  do odprowadzania i oczysz-
czania �cieków - K z podstawowym przeznaczeniem tere-
nu pod lokaln¹ oczyszczalniê �cieków.

2. W wyznaczonym terenie istniej¹cej lokalnej oczyszczalni
�cieków dla osiedla Sidzina dopuszcza siê jej rozbudowê,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 35

1. Wyznacza siê Teren urz¹dzeñ komunikacyjnych - KU/KS
dla obs³ugi cmentarza komunalnego, z podstawowym prze-
znaczeniem pod parkingi pojazdów osobowych i przystanek
komunikacji zbiorowej (pêtlê autobusow¹).

2. W wyznaczonym terenie dopuszcza siê lokalizacjê:
1) urz¹dzeñ i obiektów budowlanych s³u¿¹cych obs³udze par-

kingu;

2) zieleni urz¹dzonej;
3) obiektów ma³ej architektury;
4) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanych z obs³ug¹

i zagospodarowaniem terenu.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych

jest uzupe³niaj¹cy i obs³ugowy charakter dostosowany do
wymogów przeznaczenia podstawowego, nie ograniczaj¹-
cy podstawowego przeznaczenia terenu.

4. W wyznaczonym terenie, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zagospodarowania i zabudowy:
1) nakaz lokalizacji parkingu z najbardziej efektywnym wy-

korzystaniem przestrzeni pod miejsca postojowe;
2) wyposa¿enie terenu w kanalizacjê opadow¹, zgodnie z wy-

maganiami przepisów odrêbnych;
3) obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powin-

ny byæ parterowe o wysoko�ci max. 4 m - zharmonizowa-
ne z obiektami w strefie wej�ciowej cmentarza komunal-
nego;

4) do realizacji obiektów ma³ej architektury nale¿y stoso-
waæ wysoko standardowe materia³y budowlane i wykoñ-
czeniowe;

5) tablice informacyjne zwi¹zane z funkcj¹ terenu, winny
mieæ ujednolicony charakter;

6) obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych
obs³udze pojazdów samochodowych takich jak: stacje pa-
liw, myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe.

5. Wszystkie podejmowane przedsiêwziêcia w zakresie zago-
spodarowania terenów nie mog¹ naruszaæ ustaleñ zawar-
tych w Rozdzia³ach I i II oraz na Rysunku Planu.

§ 36

1. Wyznacza siê Tereny dróg publicznych - KD opisanych we-
d³ug klasyfikacji:
1) droga g³ówna ruchu przyspieszonego - symbolem KD/GP
2) droga zbiorcza - symbolem KD/Z;
3) drogi lokalne - symbolami 1KD/L i 2KD/L;
4) drogi dojazdowe - symbolami 1KD/D - 3KD/D.

2. Dla dróg, wymienionych w ust. 1, ustala siê rezerwy terenu,
wyznaczone na Rysunku Planu liniami rozgraniczaj¹cymi.

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

jezdnie, chodniki, �cie¿ki rowerowe, pasy i zatoki postojo-
we, pasy zieleni, przej�cia piesze i przejazdy rowerowe,

2) urz¹dzenia techniczne dróg: odwodnienie i o�wietlenie
dróg, bariery i wygrodzenia, skarpy i podparcia drogo-
wej budowli ziemnej, znaki drogowe, urz¹dzenia stero-
wania ruchem.

4. Do przeznaczenia podstawowego dla dróg, wymienionych
w ust.1 pkt 1 - 3 mog¹ nale¿eæ ponadto: zatoki przystankowe
i zadaszenia przystankowe oraz obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹-
ce ograniczaniu uci¹¿liwo�ci komunikacyjnej.

5. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwo�æ loka-
lizacji:
1) obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa¿erów, w ramach

zagospodarowania przystanków;
2) sieci, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, nie

zwi¹zanej bezpo�rednio z drogami.
6. Warunkiem lokalizacji elementów, o których mowa w ust. 5

jest:
1) uzyskanie zgody zarz¹dcy ulicy;
2) dostosowanie ich do charakteru i wymogów przeznacze-

nia podstawowego, szczególnie do warunków bezpieczeñ-
stwa ruchu.
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7. Parametry i zasady lokalizacji poszczególnych urz¹dzeñ ustala
siê z zachowaniem przepisów odrêbnych.

8. Dla tras rowerowych, wskazanych na Rysunku Planu, wy-
magane jest rezerwowanie odrêbnej �cie¿ki (jezdni) lub udo-
stêpnienie czê�ci chodnika b¹d� jezdni dróg dojazdowych
i lokalnych. Uk³ad tras rowerowych mo¿e byæ uzupe³niany
o dalsze odcinki, w terenach przeznaczonych na komunika-
cjê drogow¹ lub w terenach zieleni.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe

§ 37

Wysoko�æ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, w zwi¹zku z uchwa-
leniem planu, wynosi:

1) dla terenów: P/U, 1U - 2U, 1MN/U - 2MN/U - 30%;
2) dla terenów pozosta³ych - 10%.

§ 38

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Kra-
kowa.

§ 39

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LXXVIII/995/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 lipca 2009 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru  �Tyniec - Wêze³ Sidzina"

Rysunek planu � Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

SKALA 1:2000*

SKOROWIDZ SEKCJI PLANU

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

Elementy wprowadzone planem

Granica obszaru objêtego planem

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przezna-
czeniu i ró¿nym sposobie zagospodarowania -
�ci�le okre�lone
Nieprzekraczalne linie zabudowy

Tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych

Tereny rolnicze (otwarte)

Tereny lasów

Tereny zieleni urz¹dzonej publicznej

Tereny zieleni urz¹dzonej niepublicznej

Teren cmentarza, w nim:

powierzchnia grzebalna z miejscami przeznaczo-
nymi na groby ziemne i murowane
powierzchnia grzebalna z miejscami na katakum-
by i kolumbaria
teren zespo³u us³ugowego zwi¹zanego z funk-
cjonowaniem cmentarza komunalnego
teren placu wej�ciowego zwi¹zanego z funkcjo-
nowaniem cmentarza komunalnego
teren przemys³u i us³ug komercyjnych

teren zabudowy us³ugowej

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ugowej
tereny parkingów i komunikacji zbiorowej

tereny tras komunikacyjnych i dróg publicznych,
w tym:
klasy g³ównej ruchu przy�pieszonego

klasy zbiorczej

klasy lokalnej

klasy dojazdowej

tereny urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszcza-
nia �cieków

Elementy ustanowione odrêbnymi aktami prawnymi oraz
wynikaj¹ce z decyzji wg przepisów odrêbnych

Udokumentowane stanowiska archeologiczne
Kraków - Tyniec: 44 i 45
Granica strefy nadzoru archeologicznego

Granice Bielañsko-Tynieckiego Parku Krajobra-
zowego
Granica terenu objêtego Uproszczonym Planem
Urz¹dzenia Lasu/Planem Urz¹dzenia Lasu
Granica strefy zagro¿eñ ponadnormatywnego
oddzia³ywania autostrady o zasiêgu 50 m

Granica strefy zagro¿eñ ponadnormatywnego
oddzia³ywania autostrady o zasiêgu 150 m
Granica strefy ochrony sanitarnej proj. cmenta-
rza - 50 m
Granica strefy ochrony sanitarnej proj. cmenta-
rza - 150 m
Strefa wolna od zabudowy 15 m - dla potoku
Sidzina (dop³ywy Wis³y)

Strefy techniczne uzbrojenia terenu:

Strefa istniej¹cej linii elektroenergetycznej 110 kV

Strefa dla istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ci-
�nienia DN250, PN63 Korabniki-Zabierzów
Strefa istniej¹cej magistrali ciep³owniczej
2xDn1000

Elementy informacyjne planu

Proponowane wej�cie na cmentarz - g³ówne i do-
datkowe
G³ówne osie kompozycyjne cmentarza

Punkty widokowe

Ci¹gi widokowe

Dominanty krajobrazowe

Szpaler drzew o znacz¹cych walorach krajobra-
zowych
Elementy projektowanych rozwi¹zañ komunika-
cyjnych
Proponowany przystanek komunikacji miejskiej

Przebieg tras rowerowych

G³ówne ci¹gi piesze i szlaki turystyczne

Zasiêg 150 m od studni, z której pobierana jest
woda na cele socjalno-bytowe
Zasiêg ponadnormatywnego oddzia³ywania
akustycznego od ulic - izolinia poziomu ha³asu
Ln = 50 dB
Potok "Sidzinka"

Granice i numery dzia³ek, budynki

Granica miasta

Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru �Tyniec - Wêze³ Sidzina"

Rysunek rozwi¹zañ infrastruktury technicznej

SKALA 1:2000*

SKOROWIDZ SEKCJI PLANU

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

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LXXVIII/995/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 lipca 2009 r.
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Legenda:

Granica planu

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przezna-
czeniu

Wody powierzchniowe - potok Sidzinka

Strefa wolna od zabudowy dla potoku Sidzinka -
15 m (wg wskazañ RZGW w Krakowie)
Rowy melioracyjne

Elektroenergetyka

Istniej¹ca elektroenergetyczna linia napowietrz-
na wysokiego napiêcia 110 kV

Istniej¹ca elektroenergetyczna linia napowietrz-
na �redniego napiêcia 15 kV

Istniej¹ca elektroenergetyczna linia kablowa
�redniego napiêcia 15 kV

Istniej¹ca stacja transformatorowa SN/NN

Napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokie-
go napiêcia 110 kV przeznaczona do przebudowy

Napowietrzna linia elektroenergetyczna �rednie-
go napiêcia 15 kV przeznaczona do przebudowy

Orientacyjna strefa techniczna dla istniej¹cych
elektroenergetycznych linii napowietrznych

Gaz

Istniej¹cy gazoci¹g wysokiego ci�nienia

Istniej¹cy gazoci¹g �redniego ci�nienia

Strefa kontrolowana dla istniej¹cego gazoci¹gu
wysokiego ci�nienia - 15 m (wg zaleceñ operato-
ra gazoci¹gów przesy³owych GAS-SYSTEM S. A.)

Telekomunikacja

Istniej¹ca sieæ teletechniczna

Wodoci¹g

Istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa

Planowana sieæ wodoci¹gowa

Kanalizacja

Istniej¹ca sieæ kanalizacji sanitarnej

Planowana sieæ kanalizacji sanitarnej

Teren oczyszczalni �cieków

Ciep³ownictwo

Istniej¹ca sieæ ciep³ownicza

Strefa wolna od zabudowy dla magistrali cie-
p³owniczej - 5 m licz¹c od zewnêtrznego obrysu
przewodu (wg wskazañ MPEC S. A.)
Istniej¹cy ciep³oci¹g przeznaczony do przebudo-
wy

Elementy wprowadzone planem

Tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych

Tereny rolnicze (otwarte)

Tereny lasów

Tereny zieleni urz¹dzonej publicznej

Tereny zieleni urz¹dzonej niepublicznej

Teren cmentarza

Teren zespo³u us³ugowego zwi¹zanego z funk-
cjonowaniem cmentarza komunalnego
Teren placu wej�ciowego zwi¹zanego z funkcjo-
nowaniem cmentarza komunalnego

Teren przemys³u i us³ug komercyjnych

Teren zabudowy us³ugowej

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ugowej

Tereny parkingów i komunikacji zbiorowej

Tereny tras komunikacyjnych i dróg publicznych,
w tym:

Rodzaj
linii

110 kV

Strefa techniczna

18 m - strefa wolna od zabudowy mieszkanio-
wej licz¹c od osi, po obu stronach linii (wg wska-
zañ ENION S. A., Rejonu Wysokich Napiêæ)

8 m - strefa dla terenów przemys³owych i us³ug
licz¹c od osi, po obu stronach linii (wg wskazañ
ENION S. A., Rejonu Wysokich Napiêæ)

t

gs 40

gw 250
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LXXVIII/995/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 lipca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZ¥CYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
"TYNIEC-WÊZE£ SIDZINA"

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Tyniec-Wêze³ Sidzina" zosta³ wy³o¿ony do pu-
blicznego wgl¹du w okresie od 24 lutego 2009 r. do 24 mar-
ca 2009 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag doty-
cz¹cych projektu planu, tj. do dnia 7 kwietnia 2009 r., wp³ynê³o
7 uwag.

Prezydent Miasta Krakowa Zarz¹dzeniem Nr 842/2009
z dnia 22 kwietnia 2009 r. rozpatrzy³ uwagi dotycz¹ce projektu
planu i wprowadzi³ zmiany do projektu planu wynikaj¹ce z czê-
�ciowego uwzglêdnienia jednej uwagi.

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

Zakres przytoczonej tre�ci uwag dotyczy tylko czê�ci nie-
uwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Ilekroæ w niniejszym Rozstrzygniêciu mowa o:

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

wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ty-

niec-Wêze³ Sidzina".

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

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 pó�n. zm.).

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

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kra-

kowa.

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

1. Uwaga Nr 1
1) dotyczy dzia³ki Nr 52/1 obrêb 80 Podgórze, która w pro-

jekcie planu znajduje siê w nastêpuj¹cych terenach:
- oznaczonym symbolem KU/KS - przeznaczonym pod

urz¹dzenia komunikacyjne dla obs³ugi cmentarza
- oznaczonym symbolem KP/ZPU - przeznaczonym pod

plac cmentarny

- oznaczonym symbolem 3KD/D - przeznaczonym pod
drogê dojazdow¹

2) dotyczy dzia³ki Nr 52/2 obrêb 80 Podgórze, która w pro-
jekcie planu znajduje siê w terenie:
- oznaczonym symbolem KU/KS - przeznaczonym pod

urz¹dzenia komunikacyjne dla obs³ugi cmentarza

[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przekwalifikowania obu
dzia³ek na budowlane lub komercyjne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ wniesionej
uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów dla obs³ugi projektowanego cmentarza komunalne-
go. Dzia³ki po³o¿one s¹ poza okre�lonymi w Studium granica-
mi terenów przeznaczonych do zainwestowania (MN) i zaliczo-
ne s¹ do kategorii terenów zdefiniowanych w Studium jako
tereny cmentarza (rysunek K 2 i K 4)

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

2. Uwaga Nr 2
Dotyczy dzia³ki Nr 107/2 obrêb 80 Podgórze, która w pro-
jekcie planu znajduje siê w terenach:
- oznaczonym symbolem KD/GP przeznaczonym dla drogi

publicznej g³ównej ruchu przyspieszonego
- oznaczonym symbolem 1U przeznaczonym pod zabudowê

us³ugow¹ - ale w strefie technicznej linii wysokiego na-
piêcia 110 kV

[...]*
Wnie�li uwagê, która dotyczy³a:
- ujêcia w teren zabudowy us³ugowej dzia³ki wraz z budyn-
kiem Nr 254

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

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenu obejmuj¹cego dzia³kê Nr 107/2 obr. 80 Podgórze. Dzia³-
ka, za wyj¹tkiem ma³ego fragmentu w czê�ci pó³nocnej - po³o-
¿ona jest w liniach rozgraniczaj¹cych docelowego przebiegu
drogi g³ównej ruchu przyspieszonego KD/GP (przebudowa
ul. Skotnickiej - drogi krajowej Nr 44).

Natomiast pó³nocna czê�æ dzia³ki znajduje siê w terenie 1U
- ale w ca³o�ci w zasiêgu strefy technicznej linii wysokiego
napiêcia 110kV bez prawa zabudowy.

Istniej¹ce obiekty budowlane i teren dzia³ki mog¹ byæ u¿yt-
kowane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowa-
nia terenu zgodnie z planem.

________
* 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.

klasy g³ównej ruchu przy�pieszonego

klasy zbiorczej

klasy lokalnej

klasy dojazdowej

tereny urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszcza-
nia �cieków

Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena
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3. Uwaga Nr 3
Dotyczy dzia³ki Nr 81 obrêb 80 Podgórze, która w projekcie
planu po³o¿ona jest w terenach:
- oznaczonym symbolem 1MN/U, przeznaczonym jako te-

ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej
- oznaczonym symbolem 2ZPn, przeznaczonym jako teren

zieleni urz¹dzonej niepublicznej

[...]*
Wnie�li uwagê, która dotyczy³a:
- przeznaczenia ca³ego terenu dzia³ki pod zabudowê oraz

ustalenie drogi dojazdowej w pasie terenu 1WS

Prezydent Miasta Krakowa czê�ciowo uwzglêdni³ wnie-
sion¹ uwagê w zakresie skorygowania nieprzekraczal-
nej linii zabudowy, w pozosta³ym zakresie uwaga zosta-
³a nieuwzglêdniona.

Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona w zakresie nie
uwzglêdnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Wyja�nienie:

Dzia³ka Nr 81 obr. 80 w przewa¿aj¹cej czê�ci (czê�æ wschod-
nia) znajduje siê w terenie 1MN/U, tylko niewielka czê�æ za-
chodnia dzia³ki znajduje siê w terenie zieleni urz¹dzonej 2ZPn.
Czê�æ zachodnia dzia³ki bez prawa zabudowy - znajduje siê
w strefie technicznej istniej¹cego gazoci¹gu wysokiego ci�nie-
nia DN250 i jednocze�nie w strefie hydrogenicznej potoku Si-
dzinka.

Teren 1MN/U ma zaplanowane na swoim obrze¿u drogi
publiczne z trzech stron (1KD/L i 1KD/D), do których ma bez-
po�redni dostêp wiêkszo�æ dzia³ek z tego terenu. Dla pozo-
sta³ych dzia³ek m.in. dla dzia³ki Nr 81, dostêp do dróg pu-
blicznych zapewni¹ dojazdy, które nie s¹ w planie wydziela-
ne liniami rozgraniczaj¹cymi lecz s¹ mo¿liwe do poprowa-
dzenia wg przepisów odrêbnych. Kwestiê tê reguluje prze-
pis zawarty w §14 ust. 3 ustaleñ projektu planu. Nie ma po-
trzeby uzupe³niania uk³adu dróg publicznych dla obs³ugi te-
renu 1MN/U.

Od strony potoku Sidzinka (1WS) projektowana jest strefa
ochronna wolna od zabudowy (pas terenu minimum 15 m li-
cz¹c od górnej krawêdzi skarpy brzegowej) zgodnie ze wska-
zaniem Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej (pismo znak:
NU-5060-71-2926/AS/07 z dnia 16 sierpnia 2007 r.).

Wobec powy¿szych uwarunkowañ mo¿e nast¹piæ czê�cio-
we uwzglêdnienie uwagi, jedynie poprzez skorygowanie prze-
biegu wyznaczonej na Rysunku planu nieprzekraczalnej linii
zabudowy, tj. przesuniêcie jej w kierunku zachodnim na tyle,
na ile pozwala strefa hydrogeniczna potoku Sidzinka i przesu-
niêcie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony dzia³ki dro-
gowej Nr 80/3 obrêb 80.

4. Uwaga Nr 4
Dotyczy terenów wyznaczonych w projekcie planu "Tyniec -
Wêze³ Sidzina":
- pó³nocnej czê�ci terenu przemys³u i us³ug komercyjnych

P/U obr. 80 Podgórze
- terenu projektowanego cmentarza komunalnego ZC obr.

80 Podgórze

[..]*
Wniós³ uwagê, która dotyczy:
1) protestu na poszerzenie terenu dla P/U
2) protestu oraz lokalizacji "ogromnego cmentarza":

Ca³o�æ uwagi - to przyrodnicze, ekologiczne i �rodowiskowe
zastrze¿enia, które wskazuj¹, ¿e wiêkszo�æ terenów prze-
znaczonych w planie pod lokalizacjê cmentarza komunalne-
go a tak¿e terenów rozbudowy zak³adu "Delphi", powinna
byæ utrzymana w dotychczasowym, naturalnym stanie i u¿yt-
kowaniu (nie u¿ytkowanym aktywnie rolniczo), jako prze-
strzeñ o warto�ciach przyrodniczych.

Prezydent Miasta Krakowa nie uwzglêdni³ uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzglêdniona.

Wyja�nienie:

Ad.1)
Pó³nocna dodatkowa czê�æ terenu P/U, któr¹ kwestionuje

wnosz¹cy uwagê nie zosta³a wyznaczona w obecnym projek-
cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru "Tyniec-Wêze³ Sidzina". Teren ten objêty jest obowi¹zu-
j¹cym planem uchwalonym przez Radê Miasta Krakowa w dniu
10 pa�dziernika 2001 r. (Uchwa³a Nr LXXXVII/800/01 Rady
Miasta Krakowa w sprawie zmiany miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa ob-
szaru przy ul. Podgórki Tynieckie).

Projekt planu uwzglêdnia zasiêg terenowy ustalonego w zmia-
nie planu terenu dla Centrum Technicznego firmy "Delphi" i prze-
kazanego firmie przez Gminê Kraków w u¿ytkowanie wieczyste -
ale równocze�nie ogranicza mo¿liwo�æ dalszego zainwestowa-
nia poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Faktycznie wiêc zgodnie z projektem planu teren budz¹cy sprze-
ciw pozostanie w dotychczasowym u¿ytkowaniu jako powierzch-
nia biologicznie czynna bez prawa zabudowy - spe³niaj¹c wymóg
zapisany w ustaleniach projektu planu dotycz¹cy wska�ników:
maksymalnej powierzchni zainwestowanej i minimalnej powierzch-
ni biologicznie czynnej (§ 30 ust. 5 tekstu projektu planu).

Projekt planu zosta³ uzgodniony z Dyrekcj¹ Zespo³u Juraj-
skich Parków Krajobrazowych (Postanowienie znak: DZJPK/SK/
602/7/2008 z dnia 13 maja 2008 r.)

Ad. 2)
Lokalizacja cmentarza jest zgodna z ustaleniami Studium

uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Krakowa.

Ocenê przydatno�ci terenu pod cmentarz dokonano zgod-
nie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
25 sierpnia 1959 r. - w sprawie okre�lenia jakie tereny pod
wzglêdem sanitarnym s¹ odpowiednie na cmentarze (Dz. U.
Nr 52, poz. 315). Dokumentacjê geotechniczn¹ dla projekto-
wanego cmentarza komunalnego sporz¹dzono w Przedsiêbior-
stwie Geodezyjno - Geologicznym "Geoprojekt" Spó³ka z o. o.

Zgodnie z § 4.1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Ko-
munalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okre�lenia, jakie
tereny pod wzglêdem sanitarnym s¹ odpowiednie na cmen-
tarz - teren cmentarza spe³nia wymogi albowiem powinien
znajdowaæ siê w miarê mo¿no�ci na wzniesieniu i nie podlegaæ
zalewom oraz posiadaæ ukszta³towanie umo¿liwiaj¹ce ³atwy
sp³yw wód deszczowych.

________
* W zwi¹zku z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

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

________
* W zwi¹zku z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Kwestionowany przebieg istniej¹cego gazoci¹gu wysokie-
go ci�nienia w obszarze cmentarza zosta³ odpowiednio wkom-
ponowany w sposób jego zagospodarowania. Zgodnie z art.
9c ust 1 pkt 1 Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetycz-
ne operator systemu uwzglêdniaj¹c wymogi ochrony �rodo-
wiska, jest odpowiedzialny za: "bezpieczeñstwo dostarczania
paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeñstwa funk-
cjonowania systemu gazowego".

Tak¿e wg art. 51 dotycz¹cym projektowania oraz eksplo-
atacji urz¹dzeñ, instalacji i sieci, operator systemu powinien
m.in.: (...) "zapewniaæ racjonalne i oszczêdne zu¿ycie paliw lub
energii przy zachowaniu:
2) bezpieczeñstwa obs³ugi i otoczenia po spe³nieniu wymagañ

ochrony �rodowiska;
3) zgodno�ci z wymaganiami odrêbnych przepisów, a szcze-

gólno�ci przepisów: prawa budowlanego, o ochronie prze-
ciwpora¿eniowej, o ochronie przeciwpo¿arowej, o dozorze
technicznym (�) lub innych przepisów wynikaj¹cych z tech-
nologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa".
W projekcie planu dla terenów, wzd³u¿ gazoci¹gu wysokie-

go ci�nienia ø 250 mm relacji Korabniki - Zabierzów (teren ZC)
w § 15 ust 6 pkt 8, zosta³ zawarty zapis zapewniaj¹cy zachowa-
nie "odleg³o�ci podstawowych" dla tego gazoci¹gu.

Przez teren ZC (z po³udnia na pó³noc) nie przebiega napo-
wietrzna linia wysokiego napiêcia lecz napowietrzna linia �red-
niego napiêcia, któr¹ wg zapisów projektu planu § 15 ust 8
pkt 4 proponuje siê do przebudowy poprzez jej skablowanie.

Projekt planu uwzglêdnia elementy chronione prawem wg
przepisów odrêbnych, tj. udokumentowane stanowiska arche-
ologiczne, zgodnie z wypisem z kart ewidencji stanowisk arche-
ologicznych: Kraków-Tyniec 44 - �lad osadnictwa z epoki kamie-
nia i Kraków-Tyniec 45 - �lad osadnictwa z epoki kamienia. Wy-
znacza równie¿ granicê strefy nadzoru archeologicznego wy-
stêpowania stanowisk archeologicznych o przebiegu uzgodnio-
nym ze s³u¿bami konserwatorskimi i okre�lonym na Rysunku
Planu - któr¹ nale¿y uwzglêdniaæ przy zagospodarowywaniu
terenów le¿¹cych w tej strefie. W granicach strefy nadzoru ar-
cheologicznego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane
z prowadzeniem prac ziemnych, nale¿y realizowaæ zgodnie
z przepisami odrêbnymi, dotycz¹cymi ochrony zabytków.

W czê�ci po³udniowo - zachodniej Miasta Krakowa nie ma
innej lokalizacji cmentarza komunalnego poza wskazan¹ loka-
lizacj¹ w Podgórkach Tynieckich. Cmentarze w bliskim s¹siedz-
twie obszaru objêtego planem s¹ cmentarzami parafialnymi,
na których terenie zosta³a praktycznie wyczerpana realizacja
miejsc pochówków.

5. Uwaga Nr 5
Dotyczy dzia³ki Nr 14/1 i 14/2 obrêb 80 Podgórze, które
w projekcie planu po³o¿one s¹ w terenie:
- oznaczonym symbolem 1ZP, przeznaczonym jako teren zie-

leni urz¹dzonej publicznej stanowi¹cej otoczenie cmenta-
rza (w zasiêgu strefy ochrony sanitarnej projektowanego
cmentarza

- oznaczonym symbolem ZC, przeznaczonym pod cmentarz
komunalny

[...]*
Wnios³a uwagê, która dotyczy³a przeznaczenia dzia³ek pod
budowê domów jednorodzinnych. Zaznaczy³a, ¿e s¹ to jej
jedyne dzia³ki nadaj¹ce siê pod zabudowê.

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

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznacze-
nie terenu obejmuj¹cego dzia³ki Nr 14/1 i 14/2 obr. 80 Pod-
górze.

Dzia³ki znajduj¹ siê w przewa¿aj¹cej czê�ci w terenie ziele-
ni urz¹dzonej (1ZP) z podstawowym przeznaczeniem pod zie-
leñ urz¹dzon¹ publiczn¹, stanowi¹c¹ otoczenie cmentarza
(cze�æ zachodnia) oraz w terenie projektowanego cmentarza
komunalnego ZC - wielofunkcyjnego obiektu grzebalnego
(czê�æ wschodnia).

Ponadto dzia³ki (w znacz¹cej czê�ci) znajduj¹ siê w zasiêgu
stref sanitarnych cmentarza - 50,0 m i 150,0 m, które wyklu-
czaj¹ lokalizacjê wszelkich obiektów nie zwi¹zanych z cmenta-
rzem (paragraf 13 ust. 4 ustaleñ planu) - oraz znajduj¹ siê rów-
nie¿ w 30,0 m strefie technicznej gazoci¹gu wysokiego ci�nie-
nia DN 250.

Ocenê przydatno�ci terenu pod cmentarz dokonano zgod-
nie z Rozp. Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 sierpnia
1959 r. - w sprawie okre�lenia jakie tereny pod wzglêdem sa-
nitarnym s¹ odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

Lokalizacja cmentarza jest zgodna z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Krakowa (które w kategoriach terenów ZP zawie-
raj¹ tak¿e tereny cmentarzy).

6. Uwaga Nr 6
Dotyczy wyznaczonych w projekcie planu terenów rolniczych
oznaczonych symbolami 1R(Z) i 2R(Z).
Rada Dzielnicy VIII Miasta Krakowa
wnios³a uwagê (Uchwa³a Nr XI/619/09 z dnia 26 marca 2009 r.),
w której zawar³a wniosek o przeznaczenie terenu 1R(Z) poza
zasiêgiem strefy ochrony sanitarnej cmentarza pod zabudowê
jednorodzinn¹ rozproszon¹ o niskiej intensywno�ci i wyznacze-
nie uk³adu drogowego na tym terenie oraz o w³¹czenie terenu
2R(Z) do terenu zabudowy us³ugowej 1U.

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

Wyja�nienie:

Utrzymuje siê ustalone w projekcie planu przeznaczenie
terenów 1R(Z) i 2R(Z).

Tereny rolnicze 1R(Z) i 2R(Z), których podstawowym prze-
znaczeniem zgodnie z dotychczasowym u¿ytkowaniem tych
terenów s¹: uprawy polowe, ³¹ki i pastwiska oraz zadrzewie-
nia i zakrzewienia �ródpolne w krajobrazie naturalnym otwar-
tym. Tereny wskazane s¹ do utrzymania w u¿ytkowaniu rol-
niczym i pe³nienia funkcji przyrodniczych jako jedno z cen-
trów bioró¿norodno�ci - najistotniejszych dla Krakowa i oko-
lic. Tereny tego typu s¹ w rozumieniu art. 5 pkt 12, pkt 18
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 z pó¿n. zm.) objête ochron¹ przed niszczeniem
i likwidacj¹ i wskazane zosta³y przez Wydzia³ Kszta³towania
�rodowiska Urzêdu Miasta Krakowa do pe³nienia funkcji przy-
rodniczych.

Tereny te zosta³y oznaczone w Studium jako zieleñ otwar-
ta, strefa kszta³towania systemu przyrodniczego, obszar ze
skupiskami chronionych gatunków ro�lin i zwierz¹t.

________
* W zwi¹zku z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y
dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.
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Zgodnie z opracowan¹ przez Instytut Nauk o �rodowisku Uni-
wersytetu Jagielloñskiego "koncepcj¹ ochrony ró¿norodno�ci
biotycznej Krakowa" teren wskazany do ochrony to "zbiorowiska
o charakterze torfowisk niskich o bogatym uk³adzie gatunkowym,
najcenniejsze tego typu siedlisko na terenie Krakowa".

Wskazania te maj¹ ponadto uzasadnienie w Rozporz¹dze-
niu Ministra �rodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ro�lin i zwierz¹t
wymagaj¹cych ochrony.
7. Uwaga Nr 7

Dotyczy dzia³ek 63/10, 63/12, 63/14, 63/15, 63/16, 63/18 i 63/2
- zabudowanych budynkami, dzia³ek 63/19 i 63/21 - nie zabu-
dowanych budynkami 63/19 i 63/21 oraz dzia³ki 63/9 stano-
wi¹cej drogê wewnêtrzn¹ - obrêb 80 Podgórze
Wy¿ej wymienione dzia³ki w projekcie planu po³o¿one s¹
w Obszarze Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego,
w terenie oznaczonym symbolem 1MN/U z przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinna i us³ugow¹.
Space Lokum Sp. z o. o.
Wnios³o o:
1) wykre�lenie z projektu planu terenu cmentarza komunal-

nego wraz ze wszystkimi odnosz¹cymi siê do niego zapi-
sami, infrastruktur¹ pomocnicz¹ itd. i wprowadzenie w je-
go miejsce terenów zielonych, jak np. terenów zieleni pu-
blicznej.

2) dokonania zmiany minimalnej powierzchni dzia³ek w ob-
szarze o przeznaczeniu 1MN/U dla zabudowy szeregowej
z 350 m2 na 100 m2 dla ka¿dej dzia³ki i zmiany minimalnej
szeroko�ci frontu dzia³ki z 8,0 m na 4,0 m.

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

Wyja�nienie:

Ad. 1.
Teren lokalizacji cmentarza jest zgodny z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Krakowa uchwalonym 16 kwietnia 2003 r. (Uchwa-
³a RMK Nr XII/87/03).

Lokalizacja jest jednoznacznie okre�lona i wrysowana na
rysunkach obowi¹zuj¹cego Studium:
- K2 - �rodowisko przyrodnicze i kulturowe - kierunki i zasady

ochrony i rozwoju,
- K4 - Infrastruktura techniczna - kierunki i zasady rozwoju

W uchwale RMK Nr XII/87/03 - (na stronie 202) zawarte s¹
ustalenia, z których wynika, ¿e kierunki rozwoju cmentarnic-
twa zosta³y okre�lone uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa
Nr CXIX/1050/98 z dnia 3 czerwca 1998 r. Uchwa³a okre�li³a
budowê nowych cmentarzy m. in. cmentarza w Podgórkach
Tynieckich.

Ad. 2
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na tym

terenie - to budynki mieszkalne wolnostoj¹ce. Mo¿liwo�æ do-
puszczenia innego typu zabudowy zosta³a uzgodniona miêdzy
innymi z Dyrekcj¹ Bielañsko - Tynieckiego Parku Krajobrazo-
wego ale dotyczy to wy³¹cznie warunków (parametrów) okre-
�lonych w ustaleniach tekstu projektu planu.

Wed³ug Studium intensywno�æ zabudowy nie mo¿e prze-
kroczyæ 0,4 w strefie przedmie�æ a zabudowa jednorodzinna
winna byæ realizowana w gabarycie i uk³adzie zgodnym z tra-
dycj¹ lokaln¹.

W decyzji o warunkach zabudowy mo¿e nast¹piæ ustalenie
parametrów i wska�ników zabudowy opartych na dokonanych
analizach. Nie oznacza to jednak, ¿e takie ustalenie powinno
byæ wprost przeniesione do ustaleñ planu miejscowego. Przed-
miotem regulacji planu miejscowego jest ustalenie prawid³o-
wych przestrzennie i urbanistycznie zasad zabudowy i zago-
spodarowania.

Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr LXXVIII/995/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 lipca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU

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

ICH FINANSOWANIA DOTYCZ¥CE

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU

�TYNIEC -  WÊZE£ SIDZINA"

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

Zasady obs³ugi oraz charakterystyka rozwi¹zañ infrastruk-
tury technicznej, w tym komunikacyjnej, dla obszaru "Tyniec
- Wêze³ Sidzina" zosta³y okre�lone w ustaleniach miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ty-
niec - Wêze³ Sidzina", - tj. w uchwale w sprawie przyjêcia
planu oraz w czê�ci graficznej 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) przebudowê odcinka drogi krajowej Nr 44 do klasy drogi

g³ównej ruchu przyspieszonego (w tym prze³o¿enia na
now¹ trasê) oznaczon¹ symbolem KD/GP, wraz z przebu-
dow¹ odcinka ul. Skotnickiej na drogê zbiorcz¹ oznaczon¹
symbolem KD/Z (z po³¹czeniem z ww. drog¹ krajow¹),

2) budowê nowego odcinka ul. Podgórki Tynieckie w klasie
drogi lokalnej - po³¹czenie z drog¹ krajow¹ oraz obej�cie
cmentarza, oznaczonych symbolami: 1KD/L, 2KD/L,

3) budowê i przebudowê dróg dojazdowych oznaczonych
symbolami 1KD/D - 3KD/D, w tym odcinka ul. Wielo-
górskiej,

4) budowê pêtli autobusowej i parkingu przy cmentarzu
w terenie oznaczonym symbolem KU/KS.

Ca³o�æ inwestycji komunikacyjnych obejmuje tak¿e urz¹-
dzenia towarzysz¹ce rozwi¹zaniom komunikacyjnym,
w tym m.in.: urz¹dzenia ochrony terenów przyleg³ych
przed tzw. "zanieczyszczeniami komunikacyjnymi", a tak-
¿e przebudowê infrastruktury technicznej zwi¹zan¹ z re-
alizacj¹ inwestycji komunikacyjnych.

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozosta³ych sys-
temów infrastruktury technicznej, dotycz¹cych:
1) Zaopatrzenia w wodê w zakresie rozbudowy miej-

skiej sieci w oparciu o istniej¹c¹ sieæ rozbiorcz¹,
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2) Odprowadzenia �cieków w zakresie rozbudowy
miejskiej sieci w oparciu o funkcjonuj¹cy system ka-
nalizacji,

3) Odwodnienia i odprowadzenia wód deszczowych -
w oparciu o istniej¹cy uk³ad rowów melioracyjnych,
z obowi¹zkiem monitorowania ich przep³ywów nie po-
woduj¹cych obni¿enia poziomu wód gruntowych na
terenach wskazanych w Prognozie oddzia³ywania na
�rodowisko.

Komentarz:
1) W obszarze planu zlokalizowana jest oczyszczalnia

�cieków, przewidziana do rozbudowy. Jej realizacja

nie wynika bezpo�rednio z ustaleñ planu, bowiem zo-

sta³a ju¿ wcze�niej objêta programem rozbudowy

MPWiK S.A.;

2) W obszarze planu zlokalizowana jest czê�æ odcinka magi-

strali ciep³owniczej 2x φ1000 mm przewidzianej do prze-

³o¿enia. Realizacja tego zamierzenia nie wynika bezpo-

�rednio z ustaleñ planu, bowiem jest przedmiotem od-

rêbnego przedsiêwziêcia inwestycyjnego MPEC S.A.

II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) wydatki z bud¿etu miasta;
2) finansowanie i wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrz-

nymi, poprzez bud¿et miasta w ramach m.in.:
a) finansowania inwestycji drogowych,
b) dotacji samorz¹du województwa,
c) dotacji unijnych,
d) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,
e) innych kredytów i po¿yczek bankowych,
f) innych �rodków zewnêtrznych,
g) programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne;

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 przygotowa-
nie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadz¹ miejskie
jednostki organizacyjne.

Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód
opadowych - bezpo�rednie przygotowanie, realizacjê i obs³u-
gê finansowania prowadz¹ miejskie jednostki organizacyjne.
Inwestycje zaopatrzenia w wodê i kanalizacjê (z wy³¹cze-
niem odwodnienia terenów) - bezpo�rednie przygotowanie,
realizacja i finansowanie nale¿y do spó³ki miejskiej Miejskie Przed-
siêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A Zak³ada siê mo¿li-
wo�æ wy³¹cznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wo-
doci¹gowej i kanalizacji sanitarnej ze �rodków MPWiK S.A.
Inwestycje infrastruktury technicznej zwi¹zane z urz¹-
dzeniem terenów cmentarza- bezpo�rednie przygotowa-
nie, realizacjê i obs³ugê finansowania prowadzi Zarz¹d Cmen-
tarzy Komunalnych.

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

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

cyjnych (MPWiK S.A.),
d) polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu

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

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

g) organizacji, realizacji i dofinansowywania lokalnych ini-
cjatyw inwestycyjnych,

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

Ustalenia realizacyjne, wynikaj¹ce z planowania i koordy-
nowania zakresu i finansowania inwestycji, dokonane
z uwzglêdnieniem ww. "programów sektorowych" oraz co-
rocznych bud¿etów miasta - okre�laj¹ce terminy, zakresy
(w tym etapowanie) realizacji oraz wielko�æ i strukturê fi-
nansowania inwestycji, dokonywane zgodnie z przepisami
o finansach publicznych oraz wewnêtrznymi uregulowania-
mi obowi¹zuj¹cymi w Gminie Miejskiej Kraków, nie wyma-
gaj¹ wprowadzania zmian do niniejszego rozstrzygniêcia.

Wiceprzewodnicz¹ca Rady: M. Patena


