Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……………………………
Rady Miasta Krakowa z dnia ……………..

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA” – etap B, podetap B12
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu, tj. do dnia 25 maja 2018 r. wpłynęły 1943 uwagi.
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1472/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 1708/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu.
Niniejsze rozstrzygnięcie zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy, zawiera listę uwag nieuwzględnionych, złożonych w odniesieniu do obszaru objętego etapem B, podetapem B12. W zakresie uwag objętych załącznikiem, Rada Miasta
Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia:
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lub
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dokumentacji
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terenu objętego
PREZYDENTA
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MIASTA
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DZIAŁKA OBRĘB
KRAKOWA
1.
1.

2.
275.

3.
[...]*

2.

277.

[...]*

4.

5.

6.

7.

W uwadze wniesiono o:
Nie wyrażam zgody na żadne przekształcenie mojej
działki na obszary przyrodnicze. (…)

94/1
94/2

28
Nowa
Huta

180.ZW.1
180.R.3

W uwadze wniesiono o:
zmianę przeznaczenia działki których jestem
właścicielem, na działkę budowlaną. Powyższa
działka posiada dostęp do drogi, jest działką szeroką,
prostą.
Działka ta znajduje się w terenie osiedla
uzbrojonego,
doskonale
skomunikowanego
z miastem Kraków jak i miastem Niepołomice,
z drogą krajową DK 75, w sąsiedztwie właśnie
rozbudowywanej ul. Igołomskiej, powstającej Nowej
Huty Przyszłości, rozrastającego się lotniska
w Pobiedniku i miasta Niepołomice. Zatem
wyłączenie tego terenu spod zainwestowania jest dla
mnie nielogiczne.
Ponadto w niedalekiej odległości od tejże działki
w MPZP „Dla wybranych obszarów M. Krakowa”
wyznaczone jest przełożenie DK 75. Czyli poprzez
działki rzekomo chronione planem przed zabudową
jednorodzinną, planuje się drogę krajową,
czteropasmową (??). Czy zatem chronimy planem

411/2

28
Nowa
Huta

180.R.1

1

8.

9.

10.

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie południowej części działki nr 94/2 obręb 28 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Prezydent
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

teren czy może plan ten ma na celu sztuczne
wyłączenie spod zainwestowania tak ogromnego
obszaru - 670 ha na naszych osiedlach: Wolicy
i Przylasku Wyciąskim - który to teren niebawem
stanie się łakomym - bo tanim - kąskiem dla
deweloperów bez prawa zabudowy dla rdzennych
mieszkańców i właścicieli gruntów?

3.

291.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
przekształcenie rolnej części działki na budowlaną,
ponieważ chciałabym podzielić działkę na kilka
mniejszych, które przeznaczone będą dla dzieci.
Działkę chciałabym ogrodzić w całości, ponieważ
dzika zwierzyna niszczy wszystko co się na niej
znajduje. Działka ta jest uzbrojona we wszystkie
media. Dojazd do drogi gminnej , teren w sąsiedztwie
jest terenem zabudowany.

369/6

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

4.

292.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
przekształcenie działki na budowlaną, ponieważ
w części przeznaczona została na utwardzona drogę
do tylnej części działki nr 369/6 a resztę do
powiększenia działki nr 369/6 na której stoi budynek.
W sąsiedztwie działki jest zabudowa jednorodzinna,
bliska dostępność mediów , dostęp do drogi gminnej.

311/20

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

2
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10.

Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych
(art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszar oznaczony w planie
miejscowym numerem 180 znajduje się w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Ponadto przewidziane w SUiKZP przełożenie DK75 ma na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz poprawę komfortu życia mieszkańców Osiedla Wolica,
zlokalizowanego wzdłuż DK75, po której, zgodnie z Generalnym
Pomiarem Ruchu z 2015 r. na odcinku Kraków – Niepołomice
w ciągu doby porusza się ponad 9 tysięcy pojazdów.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren rolniczy, o podstawowym
przeznaczeniu pod użytki rolne, oznaczony symbolem 180.R.1.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
uwzględniła
wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie zachodniej części oraz fragmentu części środkowej
działki nr 369/6 obręb 28 Nowa Huta, znajdujących się poza
granicami obszaru projektu planu, uwaga nie podlega
rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
uwzględniła
wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie zachodniej części oraz fragmentu części środkowej
działki nr 311/20 obręb 28 Nowa Huta, znajdujących się poza
granicami obszaru projektu planu, uwaga nie podlega
rozstrzygnięciu.

Lp.

NR
UWAGI

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

W uwadze wniesiono o:
Nie zgadzam się na zalesienie działki w związku
z tym, iż sąsiednie działki są zabudowane, działka
miała
przeznaczenie
pod
budownictwo
jednorodzinne, w takim celu była działka kupowana.
Ponadto działka ma dostęp do drogi publicznej oraz
jest uzbrojona w media.

506

28
Nowa
Huta

180.R.3
(…)

[...]*

W uwadze wniesiono o:
zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
działki 80 obręb 30, tak aby nie podlegała ustawie
Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016 r. tj., Dla
wybranych obszarów przyrodniczych Miasta
Krakowa, z możliwością przekształcenia terenu na
działkę budowlaną. Prosimy o pozytywne
rozpatrzenia naszej prośby

(…)
319/1

32
Nowa
Huta

(…)
177.ZW.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

[...]*

W uwadze wniesiono o:
zmianę planowanego przeznaczenia działki na
działkę budowlaną. Działka posiada dostęp do drogi.
Stanowi koleją linię zabudowy. W pobliżu zabudowa
jednorodzinna.

103
104/4

27
Nowa
Huta

180.R.4

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

1.
5.

2.
300.

3.
[...]*

6.

306.

7.

308.

4.

7.

3
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10.

Działka nr 506 obręb 28 Nowa Huta, nie będzie podlegała
zalesieniu. W projekcie planu ww. działka została przeznaczona pod
Tereny rolnicze o podstawowym przeznaczeniu pod użytki rolne,
oznaczone symbolami 180.R.3 i 183.R.1.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie części południowej i północo-wschodniej działki nr 506
obręb 28 Nowa Huta, znajdującej się poza granicami obszaru
projektu planu, uwaga nie podlega rozstrzygnięciu
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LV/1124/16 z dnia 26
Rada Miasta
października 2016 roku, w której określiła granice obszaru objętego
Krakowa nie
planem. Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie
uwzględniła
wniesionej uwagi jego sporządzania. Wymagałaby podjęcia przez Radę Miasta
Krakowa nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu
planu w innych granicach i jednocześnie wymagałaby powtórzenia
od początku procedury planistycznej.
Prezydent Miasta Krakowa, jako organ sporządzający projekt planu,
nie jest uprawniony do zmiany granic planu, określonych w uchwale
o przystąpieniu do jego sporządzania.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
uwzględniła
wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.

Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi

Lp.

NR
UWAGI

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

W uwadze wniesiono o:
zmianę planowanego przeznaczenia działki na
działkę budowlaną. Powyższa działka posiada dostęp
do drogi. Pierwsza linia zabudowy od drogi. Działka
w pełni uzbrojona, sąsiaduje z zabudową
jednorodzinną.

379/4

28
Nowa
Huta

[...]*

W uwadze wniesiono o:
zmianę planowanego przeznaczenia działki na
działkę budowlaną. Dostępność mediów w zasięgu
300 m. Dostępność do drogi w pobliżu zabudowa
jednorodzinna oś Wolnicy.

274/4
274/5
274/6
274/8

28
Nowa
Huta

332.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Zmianę planowanego przeznaczenia działki na
działkę budowlaną. Powyższa działka stanowi
kolejną linię zabudowy. Jest przedłużeniem
zabudowanej i uzbrojonej działki. Częściowo
ogrodzona. Posiada dostęp do drogi.

379/4

28
Nowa
Huta

342.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Wycofanie z procedowania „projektu miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
wybranych obszarów przyrodniczych Miasta
Krakowa” i odesłanie go do korekty.
Dopuszczenie dla obszarów peryferyjnych zabudowy
jednorodzinnej na działkach, które nie są
biologicznie cenne lub posiadają uzbrojenie terenu.
Nie wprowadzanie uprzywilejowania nieruchomości
gminnych
i
Skarbu
Państwa
względem
nieruchomości właścicieli prywatnych.

-

cały
obszar
planu

1.
8.

2.
310.

3.
[...]*

9.

311.

10.

11.

4.

7.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.
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10.

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie części środkowej działki nr 379/4 obręb 28 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
180.R/ZZ.2
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
180.ZW.1 Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie części środkowej działek nr 274/8 oraz 274/4 obręb 28
Nowa Huta, znajdujących się poza granicami obszaru projektu
planu, uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
(…)
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
180.R.1
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie środkowej części działki nr 379/4 obręb 28 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu
Celem planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Prezydent
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” jest ochrona przed zabudową
Miasta Krakowa
Krakowa nie
terenów, które w obowiązującym dokumencie Studium
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa (Uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 lipca 2014 r.) zostały wskazane jako obszary
nieinwestycyjne, a nie są objęte obowiązującymi miejscowymi
planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przystąpienia do planów miejscowych. Wyjaśnia się, że granicami
przedmiotowego planu miejscowego zostały objęte również działki
należące do Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
(…)
180.R.1

4

Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

12.

374.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Nie wyrażam zgody na teren zielony, aby urząd za
mnie decydował i robił co mu się podoba.

230

28
Nowa
Huta

180.R.3

13.

403.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Zmianę planowanego przeznaczenia na działkę
budowlaną.

372/3

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.1

14.

407.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Aby cała działka była budowlana. Przez tą działkę
planowana jest droga szybkiego ruchu i kanalizacja.
Działka położona na uzbrojonym osiedlu Wolica.
Bliższe sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej,
możliwość prowadzenia mediów.

242

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.3

5

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA

10.

przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działki objęte sporządzanym projektem
planu położone są w terenach: ZR – tereny zieleni nieurządzonej,
ZU – tereny zieleni urządzonej oraz W – tereny wód
powierzchniowych śródlądowych. Przy ustawowym obowiązku
zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje
możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Prawo własności nie jest prawem absolutnym i doznaje szeregu
ograniczeń, które wynikają z przepisów ustaw. Zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu
następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
sporządzanym w oparciu o ustalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wobec
powyższego treść uprawnień właścicielskich jest determinowana
przez ustalenia planistyczne.
W zakresie północno-zachodniej części działki nr 214/6 obręb 32
Nowa Huta, znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu,
uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działki objęte sporządzanym projektem
planu położone są w terenach: ZR – tereny zieleni nieurządzonej,
ZU – tereny zieleni urządzonej oraz W – tereny wód
powierzchniowych śródlądowych. Przy ustawowym obowiązku
zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje
możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działki objęte sporządzanym projektem
planu położone są w terenach: ZR – tereny zieleni nieurządzonej,

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

372/2

28
Nowa
Huta

180.ZW.1

96

28
Nowa
Huta

180.R.3

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Zmianę planowanego przeznaczenia na działkę
budowlaną.

372/1

28
Nowa
Huta

180.ZW.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Zmianę planowanego przeznaczenia na działkę
budowlaną.
Uwaga zawiera uzasadnienie.
„W niedalekiej odległości od działki wyznaczone jest
przełożenie DK 75. Czyli poprzez działki rzekomo
chronione planem przed zabudową jednorodzinną,
planuje się drogę krajową, czteropasmową (??)”

411/2

28
Nowa
Huta

180.R.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

408.

[...]*

16.

409.

[...]*

17.

413.

18.

414.

6

10.

ZU – tereny zieleni urządzonej oraz W – tereny wód
powierzchniowych śródlądowych. Przy ustawowym obowiązku
zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje
możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie wschodniej i zachodniej części działki nr 401 obręb 28
Nowa Huta, znajdujących się poza granicami obszaru projektu
planu, uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działki objęte sporządzanym projektem
planu położone są w terenach: ZR – tereny zieleni nieurządzonej,
ZU – tereny zieleni urządzonej oraz W – tereny wód
powierzchniowych śródlądowych. Przy ustawowym obowiązku
zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje
możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.

W uwadze wniesiono o:
Zmianę planowanego przeznaczenia na działkę
budowlaną.
Powyższa działka posiada:
- uzbrojenie w sieć wod-kan, gaz, elektrykę
- dostęp do drogi publicznej
- prawomocną decyzję WZ
- decyzję pozwolenia na budowę
- działka sąsiednie zabudowane
- działka jest ogrodzone
- stanowi kolejną linię zabudowy.
W uwadze wniesiono o:
Zmianę planowanego przeznaczenia na działkę
budowlaną.
Dostęp do drogi, prądu, wody, gazu. W sąsiedztwie
domów jednorodzinnych, stanowi kolejna linię
zabudowy.

15.
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Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działki objęte sporządzanym projektem
planu położone są w terenach: ZR – tereny zieleni nieurządzonej,
ZU – tereny zieleni urządzonej oraz W – tereny wód
powierzchniowych śródlądowych. Przy ustawowym obowiązku
zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje
możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
uwzględniła
wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
uwzględniła
wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi

Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

19.

452.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Proszę o niewprowadzanie na działce zmiany
przeznaczenia z budowlanej na obszar zieleni
przyrodniczej m. Krakowa.
Uwaga zawiera uzasadnienie oraz kopie uzyskanej
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy
zespołu 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych
wolnostojących.

309/2

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

20.

454.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Proszę o zmianę przeznaczenia planowanego działki
na działkę budowlaną. Powyższa działka posiada
dostęp do drogi publicznej i częściowo stanowi drogę
służebną dla zabudowanych działek nr 310/6, 310/9,

310/20

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

7
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10.

miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych
(art. 9 ust. 4).
Ponadto przewidziane w SUiKZP przełożenie DK75 ma na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz poprawę komfortu życia mieszkańców Osiedla Wolica,
zlokalizowanego wzdłuż DK75, po której, zgodnie z Generalnym
Pomiarem Ruchu z 2015 r. na odcinku Kraków – Niepołomice
w ciągu doby porusza się ponad 9 tysięcy pojazdów.
Według ustaleń Studium obszar oznaczony w planie miejscowym
numerem 180 znajduje się w terenie ZR – tereny zieleni
nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania zgodności
ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość przeznaczenia
takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren rolniczy, o podstawowym
przeznaczeniu pod użytki rolne, oznaczony symbolem 180.R.1.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
uwzględniła
wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie zachodniej i środkowej części działki nr 309/2 obręb 28
Nowa Huta, znajdujących się poza granicami obszaru projektu
planu, uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
uwzględniła
wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

310/16, oraz posiadających decyzje WZ nr 310/17,
310/18, 310/19 (…).

21.

501.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
(…) zmianę planowanego przeznaczenia działki na
działkę budowlaną. Powyższa działka jest w terenie
uzbrojonego osiedla, w pobliżu linii zabudowy.
Osiedla jest rozwijające się w rejonie ul. Igołomskiej,
Nowej Huty Przyszłości, lotniska w Pobiedniku.
Przez moje działki dodatkowo ten plan wyznacza
przełożenie DK75- jak to możliwe, że jednocześnie
wyznaczany jest teren nie inwestycyjnym i obszar
przyrodniczy, a z drugiej strony wyznaczona jest
w/w droga krajowa Dk 75?

376/5
377/5
(…)

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.1

8

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.
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10.

zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie zachodniej i środkowej części działki nr 310/20 obręb 28
Nowa Huta, znajdujących się poza granicami obszaru projektu
planu, uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Prezydent
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych
(art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszary oznaczone w planie
miejscowym numerami 179 i 180 znajdują się w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Ponadto przewidziane w SUiKZP przełożenie DK75 ma na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz poprawę komfortu życia mieszkańców Osiedla Wolica,
zlokalizowanego wzdłuż DK75, po której, zgodnie z Generalnym
Pomiarem Ruchu z 2015 r. na odcinku Kraków – Niepołomice
w ciągu doby porusza się ponad 9 tysięcy pojazdów.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowe działki w projekcie planu
zostały przeznaczone pod Tereny rolnicze, o podstawowym
przeznaczeniu pod użytki rolne, oznaczone symbolami 179.R.1,
180.R.1.
W zakresie zachodniej i środkowej części działki nr 376/5 obręb 28

Lp.

1.

22.

NR
UWAGI

2.

502.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

[...]*

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

W uwadze wniesiono o:
(…) zmianę przeznaczenia działki, której jestem
właścicielem i spadkobiercą, na działkę budowlaną.
Powyższa działka posiada dostęp do drogi, jest
działką szeroką, prostą. Działka ta znajduje się
w terenie
osiedla
uzbrojonego,
doskonałe
skomunikowanego z miastem Kraków jak i miastem
Niepołomice, z drogą krajową DK 75, w sąsiedztwie
właśnie
rozbudowywanej
ul.
Igołomskiej,
powstającej Nowej Kuty Przyszłości, rozrastającego
się lotniska w Pobiedniku i miasta Niepołomice (…)
Ponadto w niedalekiej odległości od tejże działki
w MPZP ,,Dla wybranych obszarów . Krakowa”
wyznaczone jest przełożenie DK 75. Nie jest to
spójne: przez obszar przyrodniczy, wyłączony spod
jakiegokolwiek
zainwestowania
jednocześnie
wyznacza się właśnie w MPZP ,, Dla wybranych
obszarów przyrodniczych M. Kraków” przełożenie
drogi krajowej DK 75 w dodatku drogę
czteropasmową? (…)

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

411/2

OBRĘB
6.

28
Nowa
Huta

7.

180.R.1

9

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA

10.

Nowa Huta oraz działki nr 377/5 obręb 28 Nowa Huta, znajdującej
się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie podlega
rozstrzygnięciu.
W zakresie zachodniej części działki nr 395 obręb 28 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Prezydent
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych
(art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszar oznaczony w planie
miejscowym numerem 180 znajduje się w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Ponadto przewidziane w SUiKZP przełożenie DK75 ma na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz poprawę komfortu życia mieszkańców Osiedla Wolica,
zlokalizowanego wzdłuż DK75, po której, zgodnie z Generalnym
Pomiarem Ruchu z 2015 r. na odcinku Kraków – Niepołomice
w ciągu doby porusza się ponad 9 tysięcy pojazdów.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren rolniczy, o podstawowym
przeznaczeniu pod użytki rolne, oznaczony symbolem 180.R.1.

Lp.

NR
UWAGI

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)

1.
23.

2.
504.

3.
[...]*

24.

505.

[...]*

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

W uwadze wniesiono o:
(…) zmianę przeznaczenia działki, której jestem wraz
z żoną właścicielem na działkę budowlaną.
Powyższa działka posiada dostęp do drogi, jest
działką szeroką, prostą.
Działka ta znajduje się w terenie osiedla
uzbrojonego,
doskonałe
skomunikowanego
z miastem Kraków jak i miastem Niepołomice,
z drogą krajową DK 75, w sąsiedztwie właśnie
rozbudowywanej ul. Igołomskiej, powstającej Nowej
Huty Przyszłości, rozrastającego się lotniska
w Pobiedniku i miasta Niepołomice (…) Ponadto
w niedalekiej odległości od tejże działki w MPZP
,,Dla wybranych obszarów . Krakowa” wyznaczone
jest przełożenie DK 75. Nie jest to spójne: przez
obszar przyrodniczy, wyłączony spod jakiegokolwiek
zainwestowania jednocześnie wyznacza się właśnie
w MPZP ,, Dla wybranych obszarów przyrodniczych
M. Kraków” przełożenie drogi krajowej DK 75
w dodatku drogę czteropasmową? (…)

411/2

28
Nowa
Huta

180.R.1

W uwadze wniesiono o:
(…) zmianę planowanego przeznaczenia działki na
działkę budowlaną. Powyższa działka jest w terenie
uzbrojonego osiedla, w pobliżu linii zabudowy.
Osiedla jest rozwijające się w rejonie ul. Igołomskiej,
Nowej Huty Przyszłości, lotniska w Pobiedniku.
Przez moje działki dodatkowo ten plan wyznacza

396/2

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.1

4.

7.

10

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA

10.

Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszar
oznaczony w planie miejscowym numerem 180 znajduje się
w terenie ZR – tereny zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym
obowiązku zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie
istnieje możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny
inwestycyjne.
Ponadto przewidziane w SUiKZP przełożenie DK75 ma na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz poprawę komfortu życia mieszkańców Osiedla Wolica,
zlokalizowanego wzdłuż DK75, po której, zgodnie z Generalnym
Pomiarem Ruchu z 2015 r. na odcinku Kraków – Niepołomice
w ciągu doby porusza się ponad 9 tysięcy pojazdów.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren rolniczy, o podstawowym
przeznaczeniu pod użytki rolne, oznaczony symbolem 180.R.1.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Prezydent
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

przełożenie DK75- jak to możliwe, że jednocześnie
wyznaczany jest teren nie inwestycyjnym i obszar
przyrodniczy, a z drugiej strony wyznaczona jest
w/w droga krajowa DK 75?

25.

506.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
(…) zmianę przeznaczenia działki, których jestem
właścicielem na działkę budowlaną. Powyższa
działka posiada dostęp do drogi przez działkę 411/2,
której jestem spadkobiercą. Działka ta znajduje się
w terenie
osiedla
uzbrojonego,
doskonałe
skomunikowanego z miastem Kraków jak i miastem
Niepołomice, z drogą krajową DK 75, w sąsiedztwie
właśnie
rozbudowywanej
ul.
Igołomskiej,
powstającej Nowej Kuty Przyszłości, rozrastającego
się lotniska w Pobiedniku i miasta Niepołomice (…)
Ponadto w niedalekiej odległości od tejże działki
w MPZP ,,Dla wybranych obszarów . Krakowa”
wyznaczone jest przełożenie DK 75. Nie jest to
spójne: przez obszar przyrodniczy, wyłączony spod
jakiegokolwiek
zainwestowania
jednocześnie

411/1

28
Nowa
Huta

180.ZW.1

11

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA

10.

nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszary
oznaczone w planie miejscowym numerami 179 i 180 znajdują się
w terenie ZR – tereny zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym
obowiązku zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie
istnieje możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny
inwestycyjne.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Tereny rolnicze, o podstawowym
przeznaczeniu pod użytki rolne, oznaczone symbolami 179.R.1,
180.R.1.
W zakresie środkowej części działki nr 396/2 obręb 28 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Prezydent
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

wyznacza się właśnie w MO|PZP ,, Dla wybranych
obszarów przyrodniczych M. Kraków” przełożenie
drogi krajowej DK 75 w dodatku drogę
czteropasmową? (…)

26.

510.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
(…)zmianę planowanego przeznaczenia działki na
działkę budowlaną. Działka posiada:
-dostęp do drogi
-stanowi uzupełnienie istniejącej zabudowy
-jest w osiedlu uzbrojonym- prąd, gaz, wod-kan
W powyższym planie na tej działce wyznaczone jest
przełożenie DK 75 (…)

371/3

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.1

12
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W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.
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10.

miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszar
oznaczony w planie miejscowym numerem 180 znajduje się
w terenie ZR – tereny zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym
obowiązku zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie
istnieje możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny
inwestycyjne.
Ponadto przewidziane w SUiKZP przełożenie DK75 ma na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz poprawę komfortu życia mieszkańców Osiedla Wolica,
zlokalizowanego wzdłuż DK75, po której, zgodnie z Generalnym
Pomiarem Ruchu z 2015 r. na odcinku Kraków – Niepołomice
w ciągu doby porusza się ponad 9 tysięcy pojazdów.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren zieleni na obwałowaniach,
o podstawowym przeznaczeniu pod wały przeciwpowodziowe wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, oznaczony symbolem 180.ZW.1.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Prezydent
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być

Lp.

1.

27.

NR
UWAGI

2.

512.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

[...]*

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

DZIAŁKA
5.

4.

W uwadze wniesiono o:
zmianę planowanego przeznaczenia
działkę budowlaną. (…)

działki

OBRĘB
6.

7.

403/2

28
Nowa
Huta

180.R.1
(…)

na

28.

526.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
(…) zmianę przeznaczenia zagospodarowania działki
nr 469 na działkę budowlaną w całości. Działka ta
w przyszłości może posłużyć jako działka pod dom
jednorodzinny. (…)

469

28
Nowa
Huta

180.R.1

29.

527.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
(…) zmianę przeznaczenia zagospodarowania działki
nr 453 na działkę budowlaną w całości. Działka ta
w przyszłości może posłużyć jako działka pod dom
jednorodzinny. (…)

453

28
Nowa
Huta

(…)
180.R.1

13

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA

10.

sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszar
oznaczony w planie miejscowym numerem 179 i 180 znajduje się
w terenie ZR – tereny zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym
obowiązku zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie
istnieje możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny
inwestycyjne.
Ponadto przewidziane w SUiKZP przełożenie DK75 ma na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz poprawę komfortu życia mieszkańców Osiedla Wolica,
zlokalizowanego wzdłuż DK75, po której, zgodnie z Generalnym
Pomiarem Ruchu z 2015 r. na odcinku Kraków – Niepołomice
w ciągu doby porusza się ponad 9 tysięcy pojazdów.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Tereny rolnicze, o podstawowym
przeznaczeniu pod użytki rolne, oznaczone symbolami 179.R.1,
180.R.1.
W zakresie wschodniej i zachodniej części działki nr 371/3 obręb 28
Nowa Huta, znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu,
uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie środkowej części działki nr 403/2 obręb 28 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

30.

534.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
zmianę planowanego przeznaczenia działki 246/1
obręb 32 na działkę budowlaną w całości. (…)

246/1

32
Nowa
Huta

177.R.2

31.

535.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
zmianę planowanego przeznaczenia działki 252/1
obręb 32 na działkę budowlaną w całości. (…)

252/1

32
Nowa
Huta

177.R.2

32.

543.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
zmianę planowanego przeznaczenia działki na
działkę budowlaną. (…) w powyższym planie
wyznaczona jest dk 75 /jej przełożenie/ zatem
dlaczego na tym terenie – m.in. na pow. działce –
mojej działce – jest jednocześnie wyznaczony obszar
przyrodniczy? (…)

371/2

28
Nowa
Huta

180.ZW.1

14

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.
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zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie północnej części działki nr 246/1 obręb 32 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Prezydent
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Miasta Krakowa
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie północnej części działki nr 252/1 obręb 32 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Prezydent
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

33.

548.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
zmianę planowanego przeznaczenia działki na
budowlaną. (…) powyższy plan na działce wyznacza
przełożenie drogi krajowej nr 75 – dlaczego zatem ta
działka jest objęta planem wyznaczającym ją jako
cenną przyrodniczo?

371/1

28
Nowa
Huta

180.ZW.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

34.

574.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
1. (…)
2. (…)
3. (…)
4. (…)
5. (…)
6. (…)
7. konsekwencją jest domniemany zakaz lokalizacji
nowych budynków, który w treści ustaleń dla
poszczególnych terenów zawarty jest w części
ustaleń dotyczących zagospodarowania terenu,
gdzie w większości przypadków występuje
stwierdzenie zakaz lokalizacji budynków. Nie
występuje on jednak w ustaleniach dla
wszystkich
terenów,
a
w
niektórych
przypadkach, w połączeniu z dość nieprecyzyjnie
określonym zakresem możliwych działań, można
mieć wątpliwości, czy zakaz lokalizacji nowej
zabudowy rzeczywiście, skutecznie funkcjonuje.
Dotyczy to m.in. terenów ZL, RU, ZPb czy ZPf.
8. (…)
9. (…).

-

cały
obszar
planu

-

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi
w zakresie pkt 7

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA

10.

sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszar
oznaczony w planie miejscowym numerem 180 znajduje się
w terenie ZR – tereny zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym
obowiązku zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie
istnieje możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny
inwestycyjne.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren zieleni na obwałowaniach,
o podstawowym przeznaczeniu pod wały przeciwpowodziowe wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, oznaczony symbolem 180.ZW.1.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
uwzględniła
wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren zieleni na obwałowaniach,
o podstawowym przeznaczeniu pod wały przeciwpowodziowe wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, oznaczony symbolem 180.ZW.1.
Ad.1. (…)
Rada Miasta
Ad.2 (…)
Krakowa nie
Ad. 3. (…)
uwzględniła
wniesionej uwagi Ad.4. (…)
w zakresie pkt 7 Ad. 5. (…)
Ad. 6. (…)
Ad.7 Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych
(art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium działki objęte sporządzanym
projektem planu położone są w terenach: ZR – tereny zieleni
nieurządzonej, ZU – tereny zieleni urządzonej oraz W – tereny wód
powierzchniowych śródlądowych. Przy ustawowym obowiązku
zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje
możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Ad. 8. (…)
Ad.9. (…)
Ad. 10. (…)
Ad. 11. (…)
Ad.12. (…)

15

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

35.

594.

[...]*

36.

605.

[...]*

37.

606.

[...]*

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

10. (…)
11. (…)
12. (…)
13. (…)
14. (…)
W uwadze wniesiono o:
Bardzo proszę o zmianę planu przeznaczenia działki
na działkę budowlaną. Działka ma dostęp do drogi
gminnej. (…)

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.
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Ad. 13. (…)
Ad.14. (…)

454

28
Nowa
Huta

180.R.1

Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi

W uwadze wniesiono o:
Proszę o zmianę planowanego przeznaczenia na
działkę budowlana. Powyższa działka położona
w terenie budowlanym, w obrębie budynków
jednorodzinnych. Posiada dostęp do drogi. Działka
leży w terenie uzbrojonego osiedla i nie powinna być
wyłączona spod zainwestowania

154/3

28
Nowa
Huta

180.R.3

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

W uwadze wniesiono o:
(…) zmianę przeznaczenia działki, których jestem
wraz z rodzicami właścicielem, na działkę
budowlaną. Powyższa działka posiada dostęp do
drogi przez działkę 411/2, której jestem
spadkobiercą. Działka ta znajduje się w terenie
osiedla uzbrojonego, doskonałe skomunikowanego
z miastem Kraków jak i miastem Niepołomice,
z drogą krajową DK 75, w sąsiedztwie właśnie
rozbudowywanej ul. Igołomskiej, powstającej Nowej
Kuty Przyszłości, rozrastającego się lotniska
w Pobiedniku i miasta Niepołomice (…) Ponadto
w niedalekiej odległości od tejże działki w MPZP
,,Dla
wybranych
obszarów
M.
Krakowa”
wyznaczone jest przełożenie DK 75. (…) Czyli
poprzez działki rzekomo chronione planem przed
zabudową jednorodzinną, planuje się drogę krajową,
czteropasmową (??) (…)

411/1

28
Nowa
Huta

180.ZW.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

16

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie zachodniej części działki nr 454 obręb 28 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
uwzględniła
wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie północnej części działki nr 154/3 obręb 28 Nowa Huta
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
uwzględniła
wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności

Lp.

1.

38.

39.

NR
UWAGI

2.

614.

661.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

[...]*

[...]*

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

DZIAŁKA
5.

4.

W uwadze wniesiono o:
zmianę planowanego przeznaczenia
działkę budowlaną. (…)

działki

7.

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

59/2

28
Nowa
Huta

180.R.3
(…)

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

411/2

28
Nowa
Huta

180.R.1

Prezydent
Miasta Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

na

W uwadze wniesiono o:
zmianę przeznaczenia działki których jestem
właścicielem wraz z rodzicami na działkę
budowlaną. Powyższa działka posiada dostęp do
drogi, jest działką szeroką, prostą.
Działka ta znajduje się w terenie osiedla
uzbrojonego,
doskonale
skomunikowanego
z miastem Kraków jak i miastem Niepołomice,
z drogą krajową DK 75, w sąsiedztwie właśnie
rozbudowywanej ul. Igołomskiej, powstającej Nowej
Huty Przyszłości, rozrastającego się lotniska
w Pobiedniku i miasta Niepołomice. Zatem
wyłączenie tego terenu spod zainwestowania jest dla
mnie nielogiczne.
Ponadto w niedalekiej odległości od tejże działki
w MPZP „Dla wybranych obszarów M. Krakowa”
wyznaczone jest przełożenie DK 75. Czyli poprzez

OBRĘB
6.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

17

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA

10.

doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszar
oznaczony w planie miejscowym numerem 180 znajduje się
w terenie ZR – tereny zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym
obowiązku zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie
istnieje możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny
inwestycyjne.
Ponadto przewidziane w SUiKZP przełożenie DK75 ma na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz poprawę komfortu życia mieszkańców Osiedla Wolica,
zlokalizowanego wzdłuż DK75, po której, zgodnie z Generalnym
Pomiarem Ruchu z 2015 r. na odcinku Kraków – Niepołomice
w ciągu doby porusza się ponad 9 tysięcy pojazdów.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren zieleni na obwałowaniach,
o podstawowym przeznaczeniu pod wały przeciwpowodziowe wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, oznaczony symbolem 180.ZW.1.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Rada Miasta
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
Krakowa nie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
uwzględniła
wniesionej uwagi gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
uwzględniła
wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

działki rzekomo chronione planem przed zabudową
jednorodzinną, planuje się drogę krajową,
czteropasmową (??). (…)

40.

662.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
(…) zmianę przeznaczenia działki, których jestem
wraz z rodzicami właścicielem na działkę
budowlaną. Powyższa działka posiada dostęp do
drogi przez działkę 411/2, której jestem
spadkobiercą. Działka ta znajduje się w terenie
osiedla uzbrojonego, doskonałe skomunikowanego z
miastem Kraków jak i miastem Niepołomice, z drogą
krajową DK 75, w sąsiedztwie właśnie
rozbudowywanej ul. Igołomskiej, powstającej Nowej
Kuty Przyszłości, rozrastającego się lotniska w
Pobiedniku i miasta Niepołomice (…) Ponadto w
niedalekiej odległości od tejże działki w MPZP ,,Dla
wybranych obszarów . Krakowa” wyznaczone jest
przełożenie DK 75. (…)

411/1

28
Nowa
Huta

180.ZW.1

18

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA KRAKOWA

10.

W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszar
oznaczony w planie miejscowym numerem 180 znajduje się
w terenie ZR – tereny zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym
obowiązku zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie
istnieje możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny
inwestycyjne.
Ponadto przewidziane w SUiKZP przełożenie DK75 ma na celu
poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego
oraz poprawę komfortu życia mieszkańców Osiedla Wolica,
zlokalizowanego wzdłuż DK75, po której, zgodnie z Generalnym
Pomiarem Ruchu z 2015 r. na odcinku Kraków – Niepołomice
w ciągu doby porusza się ponad 9 tysięcy pojazdów.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren rolniczy, o podstawowym
przeznaczeniu pod użytki rolne, oznaczony symbolem 180.R.1.
Granice planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
Prezydent
Rada Miasta
przyrodniczych miasta Krakowa” określiła Rada Miasta Krakowa
Miasta Krakowa
Krakowa nie
w drodze uchwały Nr LV/1124/16 z dnia 26 października 2016
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi roku. Objęto nimi 215 obszarów o łącznej powierzchni 3318,8 ha,
dla których obowiązujący dokument Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
wskazuje kierunek zagospodarowania ZR- Tereny zieleni
nieurządzonej, ZP- Tereny zieleni urządzonej lub W – Wody
powierzchniowe śródlądowe, a które nie są objęte obowiązującymi
miejscowymi planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczących przystąpienia do planów miejscowych.
Studium wyznacza korytarz drogowy (oznaczony symbolem KD)
dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, zaznacza się jednak,
że tereny oznaczone w Studium symbolem KD – Tereny
Komunikacji, położone są poza granicami projektu planu
miejscowego, w związku z czym nie są objęte jego ustaleniami.
W obszarach oznaczonych numerami: 180 i 184 projektu planu
wyznaczono
tereny
drogi
wynikające
z
konieczności
doprecyzowania jej przebiegu, co jest zgodne z zapisami III Tomu
Studium. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien być
sporządzany zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAG

PREZYDENTA
MIASTA
KRAKOWA

RADY MIASTA
KRAKOWA

8.

9.

41.

665.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
(…) Zmianę przeznaczenia działki, której jestem
właścicielem i spadkobiercą na działkę budowlaną.
(…) Uwaga zawiera uzasadnienie.

411/2

28
Nowa
Huta

180.R.1

Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi

42.

667.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Zmianę przeznaczenia działki, których jestem wraz
z żoną właścicielem, na działkę budowlaną. (…)
Uwaga zawiera uzasadnienie.

411/1

28
Nowa
Huta

180.ZW.1

Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi

43.

1004.

[...]*

W uwadze wniesiono o:
Zmianę planowanego przeznaczenia działki na
działkę budowlaną. (…)

454

28
Nowa
Huta

180.R.1

Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi

44.

1059

[...]*

W uwadze wniesiono o:
1. (…)
2. Myślą przewodnią przystąpienia do sporządzania
przedmiotowego planu miejscowego było
zabezpieczenie wszystkich cennych przyrodniczo
terenów zielonych, dotychczas nie objętych
żadnymi obowiązującymi bądź sporządzanymi
planami miejscowymi, przed zabudową, poprzez

-

cały
obszar
planu

-

Prezydent
Rada Miasta
Miasta Krakowa
Krakowa nie
nie uwzględnił
uwzględniła
wniesionej uwagi wniesionej uwagi
w zakresie pkt 2 w zakresie pkt 2
i pkt 3
i pkt 3
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miejscowych (art. 9 ust. 4). Według ustaleń Studium obszar
oznaczony w planie miejscowym numerem 180 znajduje się
w terenie ZR – tereny zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym
obowiązku zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie
istnieje możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny
inwestycyjne.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa działka w projekcie
planu została przeznaczona pod Teren zieleni na obwałowaniach,
o podstawowym przeznaczeniu pod wały przeciwpowodziowe wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, oznaczony symbolem 180.ZW.1.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działki położone są w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działki położone są w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działka położona jest w terenie ZR – tereny
zieleni nieurządzonej. Przy ustawowym obowiązku zachowania
zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje możliwość
przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.
W zakresie zachodniej części działki nr 454 obręb 28 Nowa Huta,
znajdującej się poza granicami obszaru projektu planu, uwaga nie
podlega rozstrzygnięciu.
Ad. 1. (…)
Ad. 2 Granice sporządzanego planu miejscowego zostały dokładnie
przeanalizowane, a podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia
planu została poprzedzona analizą zasadności przystąpienia
do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami Studium zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

Lp.

1.

NR
UWAGI

2.

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

4.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

objęcie ich jednym, „zbiorowym” opracowaniem
planistycznym. Idea ta ona zapisana w §3 projektu
ustaleń: Celem planu jest ochrona przed
zabudową
terenów,
które
w
Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa (...) zostały
wyłączone z powstawania nowej zabudowy
kubaturowej.
Wnikliwa
analiza
zakresu
obszarowego wszystkich 215 wskazanych
terenów wykazała jednak, że aż w 29 przypadkach
teren wskazany do objęcia tym planem nie jest
tożsamy z terenem wskazanym w Studium - jest
od niego mniejszy, a działki stanowiące różnicę
pomiędzy tymi obszarami nie są objęte żadnymi
sporządzanymi lub obowiązującymi planami
miejscowymi. Przykładem mogą tu być obszary
nr 21, 79 i 104. Dalsza analiza wykazuje,
że większość z tych działek jest w większym bądź
mniejszym stopniu zainwestowana, a fakt
nieobjęcia tych działek przedmiotowym planem
miał na celu niekrępowanie zainicjowanych na
nich działań inwestycyjnych. Należy zwrócić
uwagę na to, że zapisy projektu tego planu
miejscowego „honorują” już istniejącą zabudowę.
Mówi o tym § 7, gdzie czytamy, że:
a) W odniesieniu do istniejących obiektów
i urządzeń budowlanych ustala się możliwość
przebudowy, remontu i odbudowy oraz niezależnie od ustaleń planu - rozbudowy
w zakresie docieplenia lub wykonania szybów
windowych i zewnętrznych klatek schodowych,
pochylni i ramp dla niepełnosprawnych
z zastrzeżeniem ust. 6pkt 2 lit. c.
b) Dla istniejących obiektów i urządzeń
budowlanych, dopuszcza się: 1) prowadzenie
robót budowlanych z wyłączeniem rozbudowy
i nadbudowy, przy zachowaniu pozostałych
ustaleń planu;...
Zatem w ocenie składającego niniejsze uwagi nie
było wystarczającego powodu dla wyłączania
poszczególnych działek z opracowywanego
planu miejscowego, chyba że intencją
ustalającego granice opracowania planistycznego
było niehamowanie procesów inwestycyjnych nie
objętych
dotychczas żadnymi
decyzjami
administracyjnymi. Fakt ten stawia pod znakiem
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W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego inwestor może wystąpić o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy. następnie posiadając decyzję o warunkach
zabudowy, właściciel może złożyć do Wydziału Architektury
i Urbanistyki wniosek o pozwoleniu na budowę. Decyzja
o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli
nie wymaga uzupełnienia dokumentacji musi być wydana najpóźniej
w ciągu 65 dni. W związku z powyższym, w przypadku posiadania
decyzji o warunkach zabudowy można na jej podstawie uzyskać
pozwolenie na budowę i jeśli ta decyzja stanie się ostateczna,
rozpocząć inwestycję przed wejściem w życie planu miejscowego
i niezależnie od jego ustaleń. W przypadku sporządzania projektu
planu Wydział Architektury i Urbanistyki może wstrzymać wydanie
decyzji o warunkach zabudowy na 9 miesięcy od daty złożenia
wniosku.
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2.
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TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się
w dokumentacji planistycznej)

(w dokumentacji
planistycznej)
3.

4.

3.

4.
5.
6.
7.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
KTÓREJ DOTYCZY
UWAGA
USTALENIA
PROJEKTU
(numery działek
PLANU
lub inne określenie
terenu objętego
uwagą)
DZIAŁKA
5.

OBRĘB
6.

7.

zapytania obiektywizm i bezstronność organu
administracji samorządowej.
Procedurę sporządzania przedmiotowego planu
miejscowego należy wstrzymać, powrócić do
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
przystąpienia
do
sporządzania
planu
i zweryfikować granice poszczególnych 215
terenów, dostosowując je ściśle do granic
poszczególnych terenów wskazanych w Studium.
Należy również rozważyć, czy w związku
z zastosowanymi (trudnymi do uzasadnienia)
wyłączeniami z zakresu opracowania już na
etapie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzania tego planu miejscowego, nie byłoby
celowym przeprowadzenie weryfikacji obszaru
planu i ograniczyć jego zakres do obszarów
mających
rzeczywiste
znaczenie
dla
kształtowania systemu przyrodniczego Krakowa.
Zgodnie z powołanymi wcześniej zapisami ideą
przedmiotowego
planu
miejscowego
jest
uniemożliwienie dalszej zabudowy terenów do
tego nieprzeznaczonych w myśl zapisów Studium.
Naturalną tego konsekwencją jest domniemany
zakaz lokalizacji nowych budynków, który
w treści ustaleń dla poszczególnych terenów
zawarty jest w części ustaleń dotyczących
zagospodarowania terenu, gdzie w większości
przypadków występuje stwierdzenie zakaz
lokalizacji budynków. Nie występuje on jednak
w ustaleniach
dla
wszystkich
terenów,
a w niektórych przypadkach, w połączeniu z dość
nieprecyzyjnie określonym zakresem możliwych
działań, można mieć wątpliwości, czy zakaz
lokalizacji nowej zabudowy rzeczywiście,
skutecznie funkcjonuje. Dotyczy to m.in. terenów
ZL, RU, ZPb czy ZPf. Do ustaleń planistycznych
celowym jest wprowadzenie modelowego,
systemowego zapisu, który dla każdego terenu
określi
zakaz
lokalizacji
budynków,
z wyłączeniem jedynie tych terenów, gdzie
lokalizacja takich obiektów jest przez projektanta
świadomie dopuszczona.
(…)
(…)
(…)
(…)
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Ad. 3 (…) Zgodnie z zapisami Studium (Tom III 1.2 ust.14) Dla
terenów zieleni urządzonej (ZU) związanej z założeniami dworskimi,
pałacowymi, fortecznymi, klasztornymi itp. ujętych w gminnej
ewidencji zabytków, dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową
lub
usługową
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego na zasadach i warunkach
uzgodnionych z właściwymi organami ochrony zabytków (…).
Na etapie sporządzania koncepcji projektu planu, Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków przesłało wskazania do planu miejscowego
dotyczące obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych
w gminnej ewidencji zabytków. Na podstawie tych wytycznych
zostały skonstruowane ustalenia projektu planu dla tych terenów.
Możliwości inwestycyjne pomimo braku zapisu „zakaz lokalizacji
budynków” są mocno ograniczone także poprzez wysoki minimalny
wskaźnik terenu biologicznie czynnego, który często określany jest
na poziomie 90%, oraz poprzez wysokość zabudowy, która
w zgodności ze Studium wynosi 5m. Poprzez ww. wskaźniki
wykluczone są możliwości inwestycyjne. Ponadto w zapisach
dotyczących istniejących budynków dopuszczone zostały remonty
oraz przebudowy budynków.
Ad. 5. (…)
Ad. 6. (…)
Ad. 7. (…)
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TREŚĆ UWAGI
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w dokumentacji planistycznej)

4.

W uwadze wniesiono o:
Wycofanie z procedowania „projektu miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
wybranych obszarów przyrodniczych Miasta
Krakowa” i odesłanie go do korekty.
Dopuszczenie dla obszarów peryferyjnych zabudowy
jednorodzinnej na działkach, które nie są
biologicznie cenne lub posiadają uzbrojenie terenu.
Nie wprowadzanie uprzywilejowania nieruchomości
gminnych
i
Skarbu
Państwa
względem
nieruchomości właścicieli prywatnych.
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Celem planu miejscowego „Dla wybranych obszarów
przyrodniczych miasta Krakowa” jest ochrona przed zabudową
terenów, które w obowiązującym dokumencie Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa (Uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 lipca 2014 r.) zostały wskazane jako obszary
nieinwestycyjne, a nie są objęte obowiązującymi miejscowymi
planami lub uchwałami Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przystąpienia do planów miejscowych. Wyjaśnia się, że granicami
przedmiotowego planu miejscowego zostały objęte również działki
należące do Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt planu winien być sporządzany zgodnie
z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4).
Według ustaleń Studium działki objęte sporządzanym projektem
planu położone są w terenach: ZR – tereny zieleni nieurządzonej,
ZU – tereny zieleni urządzonej oraz W – tereny wód
powierzchniowych śródlądowych. Przy ustawowym obowiązku
zachowania zgodności ustaleń planu ze Studium nie istnieje
możliwość przeznaczenia takich terenów pod tereny inwestycyjne.

[...]* - Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Klaudia Paździor – Podinspektor w Wydziale Planowania
Przestrzennego UMK.

Wyjaśnienia uzupełniające:
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).
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