TABELA 6/23

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1052.

1100

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących uwagę:
3
4
Lipa Anna
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego w
drogi zbiorcze

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar planu

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
Prezydent
Uwaga pozostaje
Miasta
nieuwzględniona
Krakowa
przez Radę
nie uwzględnił Miasta Krakowa
wniesionej
uwagi

Proponuje:
 zaplanować chodniki i
remont drogi zgodnie z
przygotowanym już
planem
przygotowanym na
zlecenie Rady
Dzielnicy VIII

1053.

1101

Lipa Anna

1054.

1102

Lipa Anna

Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy, zgodnie
z uwagą Komisji
Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
Sprzeciw wobec
1. drogi planowanej na
działce
2.pozostawieniu działki
jako rolnej – wniosek o
objęcie działki terenem
pod budowę
3.drogi biegnącej z ul.
Bolesława Śmiałego w
kierunku Obrony Tyńca

Wyjaśnienie
8
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

obszar planu

Ad.1.
185/6 obręb 76
(brak działki o
takim numerze
w podanym
obrębie)
185/7 obręb 76

Dotyczy działki 185/7:
KDW
KDD
Dotyczy działki 193:
R2
WS
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
przez Radę
Miasta Krakowa lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

Ad. 2.
Proponuje przedłużenie 193
ul. Skołczanki wzdłuż
obręb 75
rowu w kierunku ul
Bolesława Śmiałego

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Działka 193 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

1055.

1104

Mardyła Grzegorz

Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego w
drogi zbiorcze
Proponuje:

obszar planu

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27

401

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

1056.

1105

Mardyła Grzegorz

1057.

1106

Mardyła Grzegorz

1058.

1107

Mardyła Grzegorz

TREŚĆ UWAGI
4
 zaplanować chodniki i
remont drogi zgodnie z
przygotowanym już
planem
przygotowanym na
zlecenie Rady
Dzielnicy VIII

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

5

6

obszar planu
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy, zgodnie
z uwagą Komisji
Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
obszar planu
Żąda
wykreślenia zakazu
wznoszenia
wolnostojących
obiektów usługowych w
terenach MN –
zablokuje to np.
przeznaczenia domu na
działalność
gastronomiczną, minipensjonatu.
Proponuje
zezwolić na wznoszenie
obiektów usługowych do
obsługi ruchu
turystycznego.
obszar planu
 Domaga się
uaktualnienia map na
których został
przedstawiony Plan
Zagospodarowania i
uwzględniania w planie
uwarunkowań
własnościowych.
 W przedłożonym planie
nie są naniesione na
mapy istniejące
budynki, stąd
projektowane drogi są
na terenach gdzie
aktualnie stoją domy.
Prowadzi się nowe
drogi do działek które
dysponują już
dostępem do
istniejących dróg.
 W przedłożonym planie

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
przez Radę
Miasta Krakowa lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
przez Radę
Miasta Krakowa dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
przez Radę
Miasta Krakowa Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.

402

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

1059.

1108

Mardyła Grzegorz

1060.

1109

Mardyła Grzegorz

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
5
nie są naniesione
istniejące drogi: ul.
Stępice droga
zaprojektowana bez
końcowego odcinka.
obszar planu
Nie zgadza się na
planowane wyburzenie
budynku dawnego
przedszkola, który ma
być przeznaczony po
adaptacji na ośrodek
zdrowia i plac zabaw dla
dzieci z Przedszkola nr
133.

6

obszar planu
Popiera
budowę planowanej
drogi od północy wokół
Winnicy. Początek tej
drogi powinien być
wspólny z zaplanowana
drogą dojazdową do
oczyszczalni ścieków a
nie w najbardziej
niebezpiecznym miejscu
ul. Bolesława Śmiałego.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
przez Radę
Miasta Krakowa położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1061.

1110

Mardyła Grzegorz

Sprzeciw wobec
1. drogi planowanej na
działce
2.pozostawieniu działki
jako rolnej – wniosek o
objęcie działki terenem
pod budowę
3.drogi biegnącej z ul.
Bolesława Śmiałego w
kierunku Obrony Tyńca
Proponuje przedłużenie
ul. Skołczanki wzdłuż
rowu w kierunku ul
Bolesława Śmiałego

Ad.1.
185/6 obręb 76
(brak działki o
takim numerze
w podanym
obrębie)
185/7 obręb 76

Dotyczy działki 185/7:
KDW
KDD
Dotyczy działki 193:
R2
WS
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

Ad. 2.
193
obręb 75

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1062.

1111

Badyla Lucyna

177
Sprzeciw wobec:
 Przepisu o szerokości obręb 75
działek budowlanych
16 i 20 m

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo

Działka 193 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Uwaga pozostaje Uwaga uwzględniona częściowo
częściowo
nieuwzględniona Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych
przez Radę

403

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
 Ronda (ul. Nad
Czerną, B. Śmiałego,
i Tyniecka)
 Wyburzenie budynku
dawnego przedszkola

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
Wyjaśnienie
UWAGI
7
8
działek
budowlanych.
Wskaźnik
szerokości
działki
zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj.
nie uwzględnił Miasta Krakowa
określony jako minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.
wniesionej
uwagi
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Popiera:
 drogę o szerokości 8
m od ul. Nad Czerną
do ul. Skałczanka
dalej do Obrony
Tyńca

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

UWAGA:
Nie ustosunkowano się
w Projekcie do
wymogów Studium
odnośnie gęstości
zabudowy

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1063.

1112

Badyla Lucyna

177
Żąda:
„pozostawienia ul. Nad obręb 75
Czerną w spokoju”
-działki przy ul.
Powinny być budowlane
-droga równoległa nr
285 obr 74 –winna być
poszerzona do 5 m, a
działki wzdłuż niej
również przeznaczyć
pod niską zabudowę aż
do granicy obszaru
„Natura 2000”
Uwagi :
Dokonać weryfikacji z
rzeczywistością
(wybudowane domy
drogi, tereny szczególnej
ochrony, mapa
roślinności)
Nie zrealizowani

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona:
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27

404

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
wytycznych studium
odnośnie intensywności
zabudowy

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
marca 2003 r.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i organów właściwych
do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i uzgodnienia.

1064.

1113

Badyla Lucyna

177
Żąda:
 Poszerzenia ilości obręb 75
terenów pod
zabudowę
jednorodzinną do
drugiej lub 3ciej
linii zabudowy od
dróg uzbrojonych w
media
 wybudowania
kanalizacji,
chodników i
oczyszczalni
ścieków
Sprzeciw wobec
wyburzenia dawnego
budynku przedszkola nr
133

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
przez Radę
Miasta Krakowa uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego co jest przewidziane w
planie.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1065.

1114

Badyla Lucyna

Sprzeciw wobec:
 terenów
zalewowych
między Skawiną,
górą Grodzisko a
Klasztorem
 ruchu
samochodowego
przez ul.
Dziewiarzy
Proponuje:
Wzmocnienie wałów
przeciwpowodziowych
ścieżką rowerową

177
obręb 75

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
W projekcie planu Tyniec – Osiedle nie ma wyznaczonej kategorii tereny zalewowe.
przez Radę
Miasta Krakowa
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

405

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1066.

1115

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

Badyla Lucyna

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4

5

6

177
Sprzeciw wobec:
 nowa droga między obręb 75
ul. nad Czernąa
O.Tyńca
 wyburzaniu
domów, celem
utworzenia
szerokiej drogi, ani
poszerzać kosztem
ogródków
przydomowych
Proponuje:
 połączenie ul.
Śkołczanki z ul.
Toporczyków
 działki po obydwu
stronach dróg
powinny być
budowlane

MN4
KDD
KDL

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1067.

1116

Badyla Lucyna

177
Popiera:
 budowę obwodnicy obręb 75
od ul. Promowej
wzdłuż Wisły
Żąda:
- ul Dziewiarzy tylko dla
ruch pieszego

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1068.

1117

Badyla Lucyna

177
Sprzeciw wobec:
obręb 75
 poszerzani ulicy i
wyburzanie domów
na ul. B.Śmiałego,
O. Tyńca,
Bogucianki i
innych
Żąda:
-chodniki i
oczyszczalnia ścieków

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego szerokość jest
przez Radę
Miasta Krakowa kwestionowana przez składających uwagi.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają

406

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.

1069.

1119

Badyla Ireneusz

177
Sprzeciw wobec:
obręb 75
 Przepisu o
szerokońci działek
budowlanych 16 i
20 m
 Ronda (ul. Nad
Czerną,
B.Śmiałego, i
Tyniecka)
 Wyburzenie
budynku dawnego
przedszkola
Popiera:
 Dla drogi o
szerokości 8 m od
ul. Nad Czerną do
ul. Skałczanka dalej
do O.Tyńca

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych
działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj.
określony jako minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

UWAGA:
Nie ustosunkowano się
w Projekcie do
wymogów Studium
odnośnie gęstości
zabudowy

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1070.

1120

Badyla Ireneusz

177
Żąda:
„pozostawienia ul. Nad obręb 75
Czerną w spokoju”
-działki przy ul.
Powinny być budowlane
-droga równoległa nr
285 obr 74 –winna być
poszerzona do 5 m, a
działki wzdłuż niej

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona:
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają

407

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI
4
również przeznaczyć
pod niską zabudowę aż
do granicy obszaru
„Natura 2000”

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Uwagi :
Dokonać weryfikacji z
rzeczywistością
(wybudowane domy
drogi, tereny szczególnej
ochrony, mapa
roślinności)
Nie zrealizowani
wytycznych studium
odnośnie intensywności
zabudowy

Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i organów właściwych
do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i uzgodnienia.

1071.

1121

Badyla Ireneusz

177
Żąda:
 Poszerzenia ilości obręb 75
terenów pod
zabudowę
jednorodzinną do
drugiej lub 3ciej
linii zabudowy od
dróg uzbrojonych w
media
 wybudowania
kanalizacji,
chodników i
oczyszczalni
ścieków
Sprzeciw wobec
wyburzenia dawnego
budynku przedszkola nr
133

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona:
nieuwzględniona
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
przez Radę
Miasta Krakowa uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego co jest przewidziane w
planie.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

408

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1072.

1073.

1122

1123

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących uwagę:
3
4
Sprzeciw
wobec:
Badyla Ireneusz
 terenów
zalewowych
między Skawiną,
górą Grodzisko a
Klasztorem
 ruchu
samochodowego
przez ul.
Dziewiarzy
Proponuje:
Wzmocnienie wałów
przeciwpowodziowych
ścieżką rowerową

Badyla Ireneusz

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
177
obręb 75

177
Sprzeciw wobec:
 nowa droga między obręb 75
ul. nad Czernąa
O.Tyńca
 wyburzaniu
domów, celem
utworzenia
szerokiej drogi, ani
poszerzać kosztem
ogródków
przydomowych
Proponuje:
 połączenie ul.
Śkołczanki z ul.
Toporczyków
 działki po obydwu
stronach dróg
powinny być
budowlane

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6
MN4
KDD
KDL

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
Prezydent
Uwaga pozostaje
Miasta
nieuwzględniona
Krakowa
przez Radę
nie uwzględnił Miasta Krakowa
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu Tyniec – Osiedle nie ma wyznaczonej kategorii tereny zalewowe.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1074.

1124

Badyla Ireneusz

177
Popiera:
 budowę obwodnicy obręb 75
od ul. Promowej
wzdłuż Wisły
Żąda:
- ul Dziewiarzy tylko dla
ruchu pieszego

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
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ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1075.

1125

Badyla Ireneusz

177
Sprzeciw wobec:
obręb 75
 poszerzani ulicy i
wyburzanie domów
na ul. B.Śmiałego,
O. Tyńca,
Bogucianki i
innych
Żąda:
-chodniki i
oczyszczalnia ścieków

MN4
KDD
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego szerokość jest
przez Radę
Miasta Krakowa kwestionowana przez składających uwagi.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.

1076.

1126

117
Janiszewski Robert Sprzeciw wobec:
obręb 73
 Przepisu o
szerokości działek
budowlanych 16 i
20 m
 Ronda (ul. Nad
Czerną, B.
Śmiałego, i
Tyniecka)
 Wyburzenie
budynku dawnego
przedszkola
Popiera:
 Dla drogi o
szerokości 8 m od
ul. Nad Czerną do
ul. Skałczanka dalej
do O.Tyńca
UWAGA:
Nie ustosunkowano się
w Projekcie do
wymogów Studium
odnośnie gęstości
zabudowy

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych
działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj.
określony jako minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.

410

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1077.

1127

117
Janiszewski Robert Żąda:
„pozostawienia ul. Nad obręb 73
Czerną w spokoju”
-działki przy ul.
Powinny być budowlane
-droga równoległa nr
285 obr 74 –winna być
poszerzona do 5 m, a
działki wzdłuż niej
również przeznaczyć
pod niską zabudowę aż
do granicy obszaru
„Natura 2000”

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona:
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Uwagi :
Dokonać weryfikacji z
rzeczywistością
(wybudowane domy
drogi, tereny szczególnej
ochrony, mapa
roślinności)
Nie zrealizowani
wytycznych studium
odnośnie intensywności
zabudowy

Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i organów właściwych
do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i uzgodnienia.

1078.

1128

117
Janiszewski Robert Żąda:
 Poszerzenia ilości obręb 73
terenów pod
zabudowę
jednorodzinną do
drugiej lub 3ciej
linii zabudowy od
dróg uzbrojonych w
media
 wybudowania
kanalizacji,
chodników i
oczyszczalni
ścieków
Sprzeciw wobec
wyburzenia dawnego
budynku przedszkola nr
133

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
przez Radę
Miasta Krakowa uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
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przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego co jest przewidziane w
planie.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1079.

1080.

1129

1130

Janiszewski Robert Sprzeciw wobec:
 terenów
zalewowych
między Skawiną,
górą Grodzisko a
Klasztorem
 ruchu
samochodowego
przez ul.
Dziewiarzy
Proponuje:
Wzmocnienie wałów
przeciwpowodziowych
ścieżką rowerową

263, 270, 272,
276, 280, 321,
324,
Obęb 77

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

(brak ww.
działek w
podanym
obrębie)

117
Janiszewski Robert Sprzeciw wobec:
 nowa droga między obręb 73
ul. nad Czernąa
O.Tyńca
 wyburzaniu
domów, celem
utworzenia
szerokiej drogi, ani
poszerzać kosztem
ogródków
przydomowych
Proponuje:
 połączenie ul.
Śkołczanki z ul.
Toporczyków
 działki po obydwu
stronach dróg
powinny być
budowlane

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Działki wskazane w uwadze nie znajdują się w obrębie 77.
przez Radę
Miasta Krakowa
W projekcie planu Tyniec – Osiedle nie ma wyznaczonej kategorii tereny zalewowe.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
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117
Janiszewski Robert Popiera:
 budowę obwodnicy obręb 73
od ul. Promowej
wzdłuż Wisły
Żąda:
- ul Dziewiarzy tylko dla
ruchu pieszego

MN1
R2
KDZ

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1082.

1132

117
Janiszewski Robert Sprzeciw wobec:
obręb 73
 poszerzani ulicy i
wyburzanie domów
na ul. B.Śmiałego,
O. Tyńca,
Bogucianki i
innych
Żąda:
-chodniki i
oczyszczalnia ścieków

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego szerokość jest
przez Radę
Miasta Krakowa kwestionowana przez składających uwagi.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.

1083.

1133

Janiszewska Zofia

Sprzeciw wobec:
 Przepisu o
szerokońci działek
budowlanych 16 i
20 m
 Ronda (ul. Nad
Czerną,
B.Śmiałego, i
Tyniecka)
 Wyburzenie
budynku dawnego
przedszkola
Popiera:
 Dla drogi o
szerokości 8 m od
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obręb 73

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych
działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj.
określony jako minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
ul. Nad Czerną do
ul. Skałczanka dalej
do O.Tyńca
UWAGA:
Nie ustosunkowano się
w Projekcie do
wymogów Studium
odnośnie gęstości
zabudowy

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1084.

1134

Janiszewska Zofia
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Żąda:
„pozostawienia ul. Nad obręb 73
Czerną w spokoju”
-działki przy ul.
Powinny być budowlane
-droga równoległa nr
285 obr 74 –winna być
poszerzona do 5 m, a
działki wzdłuż niej
również przeznaczyć
pod niską zabudowę aż
do granicy obszaru
„Natura 2000”
Uwagi :
Dokonać weryfikacji z
rzeczywistością
(wybudowane domy
drogi, tereny szczególnej
ochrony, mapa
roślinności)
Nie zrealizowani
wytycznych studium
odnośnie intensywności
zabudowy

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona:
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i organów właściwych
do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i uzgodnienia.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1085.

1135

IMIĘ I
DOTYCZY
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
DZIAŁEK
wnoszących uwagę:
3
4
5
117
Janiszewska Zofia Żąda:
 Poszerzenia ilości obręb 73
terenów pod
zabudowę
jednorodzinną do
drugiej lub 3ciej
linii zabudowy od
dróg uzbrojonych w
media
 wybudowania
kanalizacji,
chodników i
oczyszczalni
ścieków
Sprzeciw wobec
wyburzenia dawnego
budynku przedszkola nr
133

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6
MN1
R2
KDZ

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
Prezydent
Uwaga pozostaje
Miasta
nieuwzględniona
Krakowa
przez Radę
nie uwzględnił Miasta Krakowa
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8
Uwaga nieuwzględniona
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego co jest przewidziane w
planie.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1086.

1087.

1136

1137

Janiszewska Zofia

Janiszewska Zofia

Sprzeciw wobec:
 terenów
zalewowych
między Skawiną,
górą Grodzisko a
Klasztorem
 ruchu
samochodowego
przez ul.
Dziewiarzy
Proponuje:
Wzmocnienie wałów
przeciwpowodziowych
ścieżką rowerową

263, 270, 272,
276, 321, 324,
270, 280, 277
Obęb 77
(brak ww.
działek w
podanym
obrębie)
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Sprzeciw wobec:
 nowa droga między obręb 73
ul. nad Czernąa
O.Tyńca
 wyburzaniu

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Działki wskazane w uwadze nie znajdują się w obrębie 77.
przez Radę
Miasta Krakowa
W projekcie planu Tyniec – Osiedle nie ma wyznaczonej kategorii tereny zalewowe.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
domów, celem
utworzenia
szerokiej drogi, ani
poszerzać kosztem
ogródków
przydomowych
Proponuje:
 połączenie ul.
Śkołczanki z ul.
Toporczyków
 działki po obydwu
stronach dróg
powinny być
budowlane

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
Wyjaśnienie
UWAGI
7
8
usytuowanie;
art.
2
pkt.
12)
i
14)
ustawy
o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
uwagi
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1088.

1138

Janiszewska Zofia
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Popiera:
 budowę obwodnicy obręb 73
od ul. Promowej
wzdłuż Wisły
Żąda:
- ul Dziewiarzy tylko dla
ruchu pieszego

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1089.

1139

Janiszewska Zofia
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Sprzeciw wobec:
obręb 73
 poszerzani ulicy i
wyburzanie domów
na ul. B.Śmiałego,
O. Tyńca,
Bogucianki i
innych
Żąda:
-chodniki i
oczyszczalnia ścieków

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego szerokość jest
przez Radę
Miasta Krakowa kwestionowana przez składających uwagi.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
nr 2 – Infrastruktura techniczna.

1090.

1140

Werewka Mirosław Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane

19/1
24
Obręb 73

1091.

1141

Werewka Mirosław Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)

138
Obręb 79
(poza obszarem
planu Tyniec –
Osiedle)

1092.

1142

Werewka Mirosław Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)

119
Obręb 76
(brak działki w
podanym
obrębie)

1093.

1143

Werewka Mirosław Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)

294
Obręb 74

R2
KDW

1094.

1144

Werewka Mirosław 1.Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)
2. Sprzeciw wobec:
Planowanej drogi przez
działki
3.Sprzeciw wobec
poszerzenia ul.
B.Śmiałego

121
122/2
Obręb 73

MN1
R2
RL
KDZ
KDL

R2

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Działki 19/1 i 24 zgodnie ze Studium znajdują się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Działka 138 obręb 79 znajduje się poza obszarem planu.
przez Radę
Miasta Krakowa

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Północna część działek 121 i 122/2 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Jedynie południowa część ww. działek znajduje się w terenach MN.

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Brak działki 119 w obrębie 76.
przez Radę
Miasta Krakowa

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Działka 294 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1095.

1145

Werewka Jan

Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane

19/1
24
Obręb 73

R2

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Działki 19/1 i 24 zgodnie ze Studium znajduja się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

417

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4

5

6

1096.

1146

Werewka Jan

Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)

138
Obręb 79
(poza obszarem
planu Tyniec –
Osiedle)

1097.

1147

Werewka Jan

Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)

119
Obręb 76
(brak działki w
podanym
obrębie)

1098.

1148

Werewka Jan

Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)

294
Obręb 74

R2
KDW

1099.

1149

Werewka Jan

1.Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)
2. Sprzeciw wobec:
Planowanej drogi przez
działki
3.Sprzeciw wobec
poszerzenia ul.
B.Śmiałego

121
122/2
Obręb 73

MN1
R2
RL
KDZ
KDL

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Działka 138 obręb 79 znajduje się poza obszarem planu.
przez Radę
Miasta Krakowa

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Północna część działek 121 i 122/2 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Jedynie południowa część ww. działek znajduje się w terenach MN.

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Brak działki 119 w obrębie 76.
przez Radę
Miasta Krakowa

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Działka 294 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1100.

1150

Werewka Marianna Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane

19/1
24
Obręb 73

1101.

1151

Werewka Marianna Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)

138
Obręb 79
(poza obszarem
planu Tyniec –
Osiedle)

R2

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Działki 19/1 i 24 zgodnie ze Studium znajduja się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Działka 138 obręb 79 znajduje się poza obszarem planu.
przez Radę
Miasta Krakowa
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1102.

1103.

1104.

1152

1153

1154

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących uwagę:
3
4
Werewka Marianna Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)
Werewka Marianna Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)

Werewka Marianna 1.Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie
działek w całości jako
działki budowlane
(teren MN)
2. Sprzeciw wobec:
Planowanej drogi przez
działki
3.Sprzeciw wobec
poszerzenia ul.
B.Śmiałego

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

5
119
Obręb 76
(brak działki w
podanym
obrębie)

6

294
Obręb 74

121
122/2
Obręb 73

R2
KDW

MN1
R2
RL
KDZ
KDL

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
Prezydent
Uwaga pozostaje
Miasta
nieuwzględniona
Krakowa
przez Radę
nie uwzględnił Miasta Krakowa
wniesionej
uwagi
Prezydent
Uwaga pozostaje
Miasta
nieuwzględniona
Krakowa
przez Radę
nie uwzględnił Miasta Krakowa
wniesionej
uwagi
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8
Uwaga nieuwzględniona
Brak działki 119 w obrębie 76.

Uwaga nieuwzględniona
Działka 294 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Północna część działek 121 i 122/2 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Jedynie południowa część ww. działek znajduje się w terenach MN.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1105.

1155

Janiszewski Adam

117
Sprzeciw wobec:
obręb 73
 Przepisu o
szerokońci działek
budowlanych 16 i
20 m
 Ronda (ul. Nad
Czerną,
B.Śmiałego, i
Tyniecka)
 Wyburzenie
budynku dawnego
przedszkola
Popiera:
 Dla drogi o
szerokości 8 m od
ul. Nad Czerną do
ul. Skałczanka dalej
do O.Tyńca
UWAGA:
Nie ustosunkowano się

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych
działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj.
określony jako minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:

419

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI
4
w Projekcie do
wymogów Studium
odnośnie gęstości
zabudowy

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1106.

1156

Janiszewski Adam

117
Żąda:
„pozostawienia ul. Nad obręb 73
Czerną w spokoju”
-działki przy ul.
Powinny być budowlane
-droga równoległa nr
285 obr 74 –winna być
poszerzona do 5 m, a
działki wzdłuż niej
również przeznaczyć
pod niską zabudowę aż
do granicy obszaru
„Natura 2000”

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona:
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Uwagi :
Dokonać weryfikacji z
rzeczywistością
(wybudowane domy
drogi, tereny szczególnej
ochrony, mapa
roślinności)
Nie zrealizowani
wytycznych studium
odnośnie intensywności
zabudowy

Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i organów właściwych
do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i uzgodnienia.

1107.

1157

Janiszewski Adam

Żąda:
 Poszerzenia ilości
terenów pod
zabudowę
jednorodzinną do
drugiej lub 3ciej
linii zabudowy od

117
obręb 73

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
przez Radę
Miasta Krakowa uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu

420

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
dróg uzbrojonych w
media
 wybudowania
kanalizacji,
chodników i
oczyszczalni
ścieków
Sprzeciw wobec
wyburzenia dawnego
budynku przedszkola nr
133

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego co jest przewidziane w
planie.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1108.

1109.

1158

1159

Janiszewski Adam

Janiszewski Adam

Sprzeciw wobec:
 terenów
zalewowych
między Skawiną,
górą Grodzisko a
Klasztorem
 ruchu
samochodowego
przez ul.
Dziewiarzy
Proponuje:
Wzmocnienie wałów
przeciwpowodziowych
ścieżką rowerową

263, 270, 272,
276, 321, 324,
270, 280, 277
Obręb 77
(brak ww.
działek w
podanym
obrębie)
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Sprzeciw wobec:
 nowa droga między obręb 73
ul. nad Czernąa
O.Tyńca
 wyburzaniu
domów, celem
utworzenia
szerokiej drogi, ani
poszerzać kosztem
ogródków
przydomowych
Proponuje:

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Działki wskazane w uwadze nie znajdują się w obrębie 77.
przez Radę
Miasta Krakowa
W projekcie planu Tyniec – Osiedle nie ma wyznaczonej kategorii tereny zalewowe.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI




DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

5

6

4
połączenie ul.
Śkołczanki z ul.
Toporczyków
działki po obydwu
stronach dróg
powinny być
budowlane

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1110.

1160

Janiszewski Adam

117
Popiera:
 budowę obwodnicy obręb 73
od ul. Promowej
wzdłuż Wisły
Żąda:
- ul Dziewiarzy tylko dla
ruchu pieszego

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1111.

1161

Janiszewski Adam

117
Sprzeciw wobec:
obręb 73
 poszerzani ulicy i
wyburzanie domów
na ul. B.Śmiałego,
O. Tyńca,
Bogucianki i
innych
Żąda:
-chodniki i
oczyszczalnia ścieków

MN1
R2
KDZ

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego szerokość jest
przez Radę
Miasta Krakowa kwestionowana przez składających uwagi.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.

1112.

1162

Stępkowska Zofia

Wnioskuje o zmianę
planów odnośnie działki
114/5 obr.73 – ma to być
działka budowlana tak
jak do tej pory:

114/9
114/7
114/5
114/8
114/10

Dotyczy działki 114/9:
MN1
KDZ
KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Działka 114/5 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w których obowiązuje
przez Radę
Miasta Krakowa całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
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UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI
4
-szeroki wykaz
załączników
potwierdzających
wysokie koszty
poniesione na działkę

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
114/6
obr. 73

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6
Dotyczy działki 114/7:
MN1
KDL

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
uwagi

Wyjaśnienie
8

Dotyczy działki 114/5:
ZP1
KDW

WZ otrzymane w 2005r.
na działkę 114/4, 114/5
– w 2007r.

Dotyczy działki 114/8:
KDW
Dotyczy działki 114/10:
KDW
KDZ
Dotyczy działki 114/6:
KDW

1113.

1114.

1163

1164

Stępkowska Zofia

Stępkowska Zofia

Sprzeciw wobec
Obszar planu
projektowanej drodze ze
skrzyżowania ulic
Bogucianka,
Benedyktyńska i
Bolesława Śmiałego w
kierunku ul. Heligundy
przez budynek dawnego
Przedszkola na działce
nr 324.
W bieżącym roku
wykonywany jest przez
Dzielnicę VIII Dębniki
projekt adaptacji tego
budynku na Ośrodek
Zdrowia, który jest
bardzo potrzebny
szczególnie osobom
starszym i dzieciom
osiedli Tyniec, Kostrze,
Pychowice, Skotniki.
1. poparcie dla
usytuowania terenu
rekreacji i sportu (USI)
2.poparcie dla
usytuowania terenu
zabudowy usługowej
(UP3)
3. wniosek o
zagospodarowanie na
części działki 78/3
istniejącego oczka
wodnego (WS) z
przeznaczeniem na teren
rekreacyjny

Ad.1.
127/93
obręb 76
Ad.2.
działka nr 97
obręb 73
Ad. 3.
działka 78/3

Ad. 1.
US
KDW
MN4
Ad. 2.
UP3
MN1
KDL

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
przez Radę
Miasta Krakowa położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Istniejące oczko wodne to teren wód powierzchniowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone
przez Radę
Miasta Krakowa w projekcie planu pod zieleń urządzona (ZP1). W przeznaczeniu uzupełniającym dla terenów ZP1
dopuszczono możliwość realizacji m.in. placów zabaw, boisk sportowych oraz sezonowych obiektów
tymczasowych w zakresie usług kultury, turystyki, sportu i rekreacji (§27 ust. 1 pkt. 2).

Ad. 3.
KDL
ZP1
UP1
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UWAGA
NR:

1

2

1115.

1116.

1117.

1165

1166

1167

IMIĘ I
DOTYCZY
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
DZIAŁEK
wnoszących uwagę:
3
4
5
1.sprzeciw
co
do
Obszar
planu
Stępkowska Zofia
projektowanej drogi
(KDL) łączącej ulice
Bolesława Śmiałego i
Obrony Tyńca
przechodzącej przez
nowo wybudowany
budynek mieszkalny
2.wnoszą o
zaprojektowanie tej
drogi jako (KDD) w
początkowym odcinku
od ul. Obrony Tyńca
w istniejącej ul.
Skołczanka, a
następnie wzdłuż
istniejącego rowu
melioracyjnego
3.wnoszą o
przeznaczenie terenów
rolnych (R2) wzdłuż
projektowanej ulicy
(od strony lasu)pod
tereny pod zabudowę
jednorodzinną (MN)
Stępkowska Zofia

Stępkowska Zofia

1.poparcie budowy
planowanej drogi od
północy wokół Winnicy
...
2.sugestia- budowa
ronda w okolicy
skrzyżowania ulic
Bolesława Śmiałego i
Nad Czerną– początek
obwodnicy
3.sugestia - wzdłuż
projektowanej ulicy
utworzyć parking dla
samochodów
osobowych i autokarów
wraz z obiektami
gastronom., toaletami i
małą architekt.

Obszar planu

Wnoszą o umieszczenie Obszar planu
w planach
zagospodarowania
przestrzennego TyniecOsiedle centrum dla
obsługi turystycznej oraz
zaprojektowanie w tym
obszarze (odtworzenie)
przeprawy promowej i
ścieżek rowerowych w

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
Prezydent
Uwaga pozostaje
Miasta
nieuwzględniona
Krakowa
przez Radę
nie uwzględnił Miasta Krakowa
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Obiekty związane z obsługą turystyczną zgodnie z projektem planu są dopuszczone do realizacji w
przez Radę
Miasta Krakowa obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1). W projekcie planu w rejonie ul.
Promowej wskazano tereny komunikacji wodnej KW oraz tereny parkingów KP. W obrębie terenów
KW w przeznaczeniu podstawowym wskazano możliwość realizacji przystani rzecznej a także
pomostów oraz innych obiektów i urządzeń służących obsłudze rzecznych promów i statków
wycieczkowych, w tym tzw. tramwaju wodnego (§37 ust. 1 pkt. 1).
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1118.

1119.

1120.

1168

1169

1170

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

Stępkowska Zofia

Stępkowska Zofia

Stępkowska Józef

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
nawiązaniu do
istniejącego przystanku
tramwaju wodnego wraz
z parkingami dla
samochodów
osobowych, obiektami
gastronomicznymi,
toaletami oraz małą
architekturą (ławki,
kosze naśmieci, altanki)
Sprzeciw wobec
Obszar planu
planowanej drogi
zbiorczej (KDZ) w
ulicach Bogucianka i
Bolesława Śmiałego
Wnoszą o
wyeliminowanie
tranzytowego ruchu
kołowego, wykonanie
chodników
jednostronnych,
umieszczenie ścieżek
rowerowych na wale
wiślanym,
zaprojektowanie części
ulic o ruchu
jednokierunkowym,
projektowanie ulic jako
KDD i KDW
Obszar planu
1. Wnoszą o
przeanalizowanie p.z.p
Tyniec-Osiedle pod
względem utworzenia
nowych obszarów dla
zabudowy
jednorodzinnej (MN), 2.
także umożliwić
zabudowę drugiej linii,
szczególnie tam gdzie
działki mają dostęp do
dróg publicznych i są już
działkami uzbrojonymi,
istnieją budynki i są
wydane decyzje WZiZT
3. wnoszą o
umożliwienie
wydzielania terenów pod
działalność komercyjną,
małe pensjonaty, obiekty
gastronomicznohandlowe
Obszar planu
Sprzeciw wobec
planowanej drogi
zbiorczej (KDZ) w
ulicach Bogucianka i

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego szerokość jest
przez Radę
Miasta Krakowa kwestionowana przez składających uwagi.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego szerokość jest
przez Radę
Miasta Krakowa kwestionowana przez składających uwagi.
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1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
Bolesława Śmiałego
Wnoszą o
wyeliminowanie
tranzytowego ruchu
kołowego, wykonanie
chodników
jednostronnych,
umieszczenie ścieżek
rowerowych na wale
wiślanym,
zaprojektowanie części
ulic o ruchu
jednokierunkowym,
projektowanie ulic jako
KDD i KDW
poparcie budowy
planowanej drogi od
północy wokół Winnicy

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
Wyjaśnienie
UWAGI
7
8
wniesionej
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
uwagi
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Obiekty związane z obsługą turystyczną zgodnie z projektem planu są dopuszczone do realizacji w
obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1). W projekcie planu w rejonie ul.
Promowej wskazano tereny komunikacji wodnej KW oraz tereny parkingów KP. W obrębie terenów
KW w przeznaczeniu podstawowym wskazano możliwość realizacji przystani rzecznej a także
pomostów oraz innych obiektów i urządzeń służących obsłudze rzecznych promów i statków
wycieczkowych, w tym tzw. tramwaju wodnego (§37 ust. 1 pkt. 1).

Wnoszą o umieszczenie
w planach
zagospodarowania
przestrzennego TyniecOsiedle centrum dla
obsługi turystycznej oraz
zaprojektowanie w tym
obszarze (odtworzenie)
przeprawy promowej i
ścieżek rowerowych w
nawiązaniu do
istniejącego przystanku
tramwaju wodnego wraz
z parkingami dla
samochodów
osobowych, obiektami
gastronomicznymi,
toaletami oraz małą
architekturą (ławki,
kosze naśmieci, altanki)

1121.

1171

Stępkowski Józef

1. sprzeciw co do
Obszar planu
projektowanej drogi
(KDL) łączącej ulice
Bolesława Śmiałego
i Obrony Tyńca
przechodzącej przez
nowo wybudowany
budynek mieszkalny
2. wnoszą o
zaprojektowanie tej
drogi jako (KDD) w
początkowym
odcinku od ul.
Obrony Tyńca w
istniejącej ul.
Skołczanka, a

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

`Stępkowski Józef

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
następnie wzdłuż
istniejącego rowu
melioracyjnego
3. wnoszą o
przeznaczenie
terenów rolnych
(R2) wzdłuż
projektowanej ulicy
(od strony lasu)pod
tereny pod
zabudowę
jednorodzinną (MN)
4. Sprzeciw wobec
projektowanej
drodze ze
skrzyżowania ulic
Bogucianka,
Benedyktyńska i
Bolesława Śmiałego
w kierunku ul.
Heligundy przez
budynek byłego
przedszkola
5. sprzeciw co do
zapisu i minimalnej
szerokości działek
16 i 20 m
288
Żąda:
„pozostawienia ul. Nad Obręb 74
Czerną w spokoju”
-działki przy ul.
Powinny być budowlane
-droga równoległa nr
285 obr 74 –winna być
poszerzona do 5 m, a
działki wzdłuż niej
również przeznaczyć
pod niską zabudowę aż
do granicy obszaru
„Natura 2000”

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
Uwaga uwzględniona częściowo
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych
działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj.
określony jako minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

R2

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

1123.

1173

Stępkowski Józef

Żąda:
 Poszerzenia ilości
terenów pod
zabudowę
jednorodzinną do

288
Obręb 74

R2

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
przez Radę
Miasta Krakowa lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
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1124.

1125.

1174

1175

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

Stępkowski Józef

Stępkowski Józef

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
drugiej lub 3ciej
linii zabudowy od
dróg uzbrojonych w
media
 wybudowania
kanalizacji,
chodników i
oczyszczalni
ścieków
Sprzeciw wobec
wyburzenia dawnego
budynku przedszkola nr
133

5

6

Sprzeciw wobec:
 terenów
zalewowych
między Skawiną,
górą Grodzisko a
Klasztorem
 ruchu
samochodowego
przez ul.
Dziewiarzy
Proponuje:
Wzmocnienie wałów
przeciwpowodziowych
ścieżką rowerową

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
Wyjaśnienie
UWAGI
7
8
rzędzie
zabudowy
musi
mieć
zapewniony
dostęp
do
drogi publicznej w rozumieniu przepisów
uwagi
szczególnych.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej –
Załącznik nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego co jest
przewidziane w projekcie planu.

288
Obręb 74

288
Sprzeciw wobec:
 nowa droga między Obręb 74
ul. nad Czernąa
O.Tyńca
 wyburzaniu
domów, celem
utworzenia
szerokiej drogi, ani
poszerzać kosztem
ogródków
przydomowych
Proponuje:
 połączenie ul.
Śkołczanki z ul.
Toporczyków
 działki po obydwu
stronach dróg
powinny być
budowlane

R2

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Działka 288 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w których obowiązuje
przez Radę
Miasta Krakowa całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
W projekcie planu Tyniec – Osiedle nie ma wyznaczonej kategorii tereny zalewowe.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

R2

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
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Stępkowski Józef

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4

5

6

288
Popiera:
 budowę obwodnicy Obręb 74
od ul. Promowej
wzdłuż Wisły
Żąda:
- ul Dziewiarzy tylko dla
ruch pieszego

R2

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

1127.

1177

Stępkowski Józef

288
Sprzeciw wobec:
Obręb 74
 poszerzani ulicy i
wyburzanie domów
na ul. B.Śmiałego,
O. Tyńca,
Bogucianki i
innych
Żąda:
-chodniki i
oczyszczalnia ścieków

R2

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego szerokość jest
przez Radę
Miasta Krakowa kwestionowana przez składających uwagi.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.

1128.

1179

Dziuba Ewa

Żąda
usunięcia zapisu
całkowitego zakazu
rozbudowy lub
nadbudowy domów
zlokalizowanych przy
ul. Bogucianka i
Bolesława Śmiałego z
racji na zapis o
odległości 5 lub 8 m
jezdni dla MN1, MN2,
MN3, MN4 (zakaz
rozbudowy,
nadbudowy).

obszar planu

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych
przez Radę
Miasta Krakowa korytarzy transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
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Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1129.

1180

Dziuba Ewa

Sprzeciw wobec
poszerzenia ulicy
O.Tyńca na odcinku od
skrzyżowania z ul.
Danusi Jurandówny dl
lasu w kierunku
Podgórek tynieckich???

obszar planu

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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1131.

1181
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IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących uwagę:
3
4
Malisz-Kućma
Uwaga zbiorowa.
Małgorzata
Sprzeciw wobec
planowanej drogi,
ponieważ:
1. planowana droga
przechodzi przez
prywatne
zagospodarowane
działki. Projekt oparty
o nieaktualne
plany(np. działka
190/4)
2. projekt dzieli działkę
190/5 tak ze staje się
bezużyteczna
3. na działkach
189/3,188/3 znajdują
się budynki
wydawnictwa ZPH
VIVI-ABM
4. droga zabiera dużą
pow. działki 185/6,
gdzie nie
uwzględniono nowo
powstałego budynku
5. dla działek 185/5,
188/2, 184/4, 189/1
oraz 189/2 mają już
dojazd (działka 190/1
i 187/2
6. działki 185/1, 185/2 i
185/4 mają dojazd
przez działkę 185/4, a
dla działki 185/2 jest
dojazd przez 185/1
7. projekt jest
niepotrzebnym
dublowaniem
istniejącej drogi
Skołczanka

Apostoł Jan

Sprzeciw wobec:
Drogi ze skrzyżowania
ulic Bogucianka i
B.Śmiałego w kier. Ul.
Heligundy przez
budynek Dawnego
przedszkola nr 133 ,
który ma być

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
185/2
185/4
185/5
185/6
188/5 (brak
działki o takim
numerze)
189/3
188/4 (brak
działki o takim
numerze)
189/2
190/5
190/4

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6
Dotyczy działki 185/2:
MN4
KDW
KDD
Dotyczy działki 185/4:
MN4
R2
KDW
KDD
WS

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
Prezydent
Uwaga pozostaje
Miasta
nieuwzględniona
Krakowa
przez Radę
nie uwzględnił Miasta Krakowa
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.

Dotyczy działki 185/5:
MN4
KDL

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

obręb 75
Dotyczy działki 185/6:
MN4
WS
KDL
KDD
Dotyczy działki 189/3:
MN4
KDL
KDD
Dotyczy działki 189/2:
MN4
Dotyczy działki 190/5:
MN4
KDL
Dotyczy działki 190/4:
MN4
KDL
KDD

324
KDD
(prawdopodobni
e dotyczy
działki 326/1
obręb 73)

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
przez Radę
Miasta Krakowa położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

431

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1132.

1133.

1134.

1183

1184

1185

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

Apostoł Jan

Apostoł Jan

Apostoł Jan

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
zaadaptowany na
Ośrodek Zdrowia
1. poparcie dla
usytuowania terenu
rekreacji i sportu (USI)
2.poparcie dla
usytuowania terenu
zabudowy usługowej
(UP3)
3. wniosek o
zagospodarowanie na
części działki 78/3
istniejącego oczka
wodnego (WS) z
przeznaczeniem na teren
rekreacyjny

5

6

1.

Ad.1.
127/93
obręb 76
Ad.2.
działka nr 97
obręb 73
Ad. 3.
działka 78/3

sprzeciw co do
Obszar planu
projektowanej drogi
(KDL) łączącej ulice
Bolesława Śmiałego
i Obrony Tyńca
przechodzącej przez
nowo wybudowany
budynek mieszkalny
2. wnoszą o
zaprojektowanie tej
drogi jako (KDD) w
początkowym
odcinku od ul.
Obrony Tyńca w
istniejącej ul.
Skołczanka, a
następnie wzdłuż
istniejącego rowu
melioracyjnego
3. wnoszą o
przeznaczenie
terenów rolnych
(R2) wzdłuż
projektowanej ulicy
(od strony lasu)pod
tereny pod
zabudowę
jednorodzinną (MN)
1.poparcie budowy
Obszar planu
planowanej drogi od
północy wokół Winnicy
...
2.sugestia- budowa
ronda w okolicy
skrzyżowania ulic
Bolesława Śmiałego i
Nad Czerną– początek
obwodnicy
3.sugestia - wzdłuż

Ad. 1.
US
KDW
MN4
Ad. 2.
UP3
MN1
KDL

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Istniejące oczko wodne to teren wód powierzchniowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone
przez Radę
Miasta Krakowa w projekcie planu pod zieleń urządzona (ZP1). W przeznaczeniu uzupełniającym dla terenów ZP1
dopuszczono możliwość realizacji m.in. placów zabaw, boisk sportowych oraz sezonowych obiektów
tymczasowych w zakresie usług kultury, turystyki, sportu i rekreacji (§27 ust. 1 pkt. 2).

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
przez Radę
Miasta Krakowa do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Ad. 3.
KDL
ZP1
UP1

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.

432

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
projektowanej ulicy
utworzyć parking dla
samochodów
osobowych i autokarów
wraz z obiektami
gastronom., toaletami i
małą architekt.

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1135.

1186

Apostoł Jan

Wnoszą o umieszczenie Obszar planu
w planach
zagospodarowania
przestrzennego TyniecOsiedle centrum dla
obsługi turystycznej oraz
zaprojektowanie w tym
obszarze (odtworzenie)
przeprawy promowej i
ścieżek rowerowych w
nawiązaniu do
istniejącego przystanku
tramwaju wodnego wraz
z parkingami dla
samochodów
osobowych, obiektami
gastronomicznymi,
toaletami oraz małą
architekturą (ławki,
kosze naśmieci, altanki)

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Obiekty związane z obsługą turystyczną zgodnie z projektem planu są dopuszczone do realizacji w
przez Radę
Miasta Krakowa obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1). W projekcie planu w rejonie ul.
Promowej wskazano tereny komunikacji wodnej KW oraz tereny parkingów KP. W obrębie terenów
KW w przeznaczeniu podstawowym wskazano możliwość realizacji przystani rzecznej a także
pomostów oraz innych obiektów i urządzeń służących obsłudze rzecznych promów i statków
wycieczkowych, w tym tzw. tramwaju wodnego (§37 ust. 1 pkt. 1).

1136.

1187

Apostoł Jan

Sprzeciw wobec
planowanej drogi
zbiorczej (KDZ) w
ulicach Bogucianka i
Bolesława Śmiałego
Wnoszą o
wyeliminowanie
tranzytowego ruchu
kołowego, wykonanie
chodników
jednostronnych,
umieszczenie ścieżek
rowerowych na wale
wiślanym,
zaprojektowanie części
ulic o ruchu
jednokierunkowym,
projektowanie ulic jako
KDD i KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego szerokość jest
kwestionowana przez składających uwagi.

1137.

1188

Apostoł Jan

Obszar planu

Obszar planu
1. Wnoszą o
przeanalizowanie p.z.p
Tyniec-Osiedle pod
względem utworzenia
nowych obszarów dla
zabudowy
jednorodzinnej (MN), 2.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.

433

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1138.

1189

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

Strumiński Jerzy

1139.

1190

Kowalski Łukasz

1140.

1191

Gusek Anna

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
także umożliwić
zabudowę drugiej linii,
szczególnie tam gdzie
działki mają dostęp do
dróg publicznych i są już
działkami uzbrojonymi,
istnieją budynki i są
wydane decyzje WZiZT
3. wnoszą o
umożliwienie
wydzielania terenów pod
działalność komercyjną,
małe pensjonaty, obiekty
gastronomicznohandlowe
obszar planu
Żąda
wykreślenia z planów
ograniczenia możliwości
zabudowy działek o
szerokości mniejszej niż
16 m dla terenów MN1,
MN2 oraz mniejszej niż
20 m dla terenów MN4
zgodnie z uwagą do
planu Komisji
Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK (większość
działek nie spełnia tego
warunku – są węższe).
obszar planu
Żąda
zmniejszenia strefy
ochronnej od lasów bez
możliwości zabudowy z
30m.
Mieszkańcy Tyńca nie
są bandą wandali
chcących niszczyć lasy,
które częstokroć sami
sadziliśmy. W Tyńcu
bardzo dużo budynków
np. na Obrony Tyńca,
Danusi Jurandówny czy
Walgierza Wdałego jest
usytuowanych w
bezpośrednim
sąsiedztwie lasu.
obszar planu
Popiera
budowę planowanej
drogi od północy wokół
Winnicy. Początek tej
drogi powinien być
wspólny z zaplanowana
drogą dojazdową do

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

Uwaga uwzględniona częściowo

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Zprzez Radę
Miasta Krakowa 2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że: „minimalna odległość pomiędzy granicą
terenów leśnych, a granicą terenów budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy
poprowadzić nieprzekraczalną linię zabudowy”.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych
działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj.
określony jako minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
oczyszczalni ścieków a
nie w najbardziej
niebezpiecznym miejscu
ul. Bolesława Śmiałego.

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1141.

1192

1142.

1193

1143.

1195

1144.

1196

Kowalska Grażyna

obszar planu
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy, zgodnie
z uwagą Komisji
Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
obszar planu
Strumiński Roman  Domaga się
uaktualnienia map na
których został
przedstawiony Plan
Zagospodarowania i
uwzględniania w planie
uwarunkowań
własnościowych.
 W przedłożonym planie
nie są naniesione na
mapy istniejące
budynki, stąd
projektowane drogi są
na terenach gdzie
aktualnie stoją domy.
Prowadzi się nowe
drogi do działek które
dysponują już
dostępem do
istniejących dróg.
 W przedłożonym planie
nie są naniesione
istniejące drogi: ul.
Stępice droga
zaprojektowana bez
końcowego odcinka.
obszar planu
Madej Alicja
Nie zgadza się na
planowane wyburzenie
budynku dawnego
przedszkola, który ma
być przeznaczony po
adaptacji na ośrodek
zdrowia i plac zabaw dla
dzieci z Przedszkola nr
133.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się
przez Radę
Miasta Krakowa lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim
rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
szczególnych.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
przez Radę
Miasta Krakowa Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
przez Radę
Miasta Krakowa położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

Strumiński Kamil

Prezydent

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona

Żąda

obszar planu
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1145.

1197

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

Strumiński
Sebastian

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
wykreślenia zakazu
wznoszenia
wolnostojących
obiektów usługowych w
terenach MN –
zablokuje to np.
przeznaczenia domu na
działalność
gastronomiczną, minipensjonatu.

5

6

Proponuje
zezwolić na wznoszenie
obiektów usługowych do
obsługi ruchu
turystycznego.
obszar planu
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego w
drogi zbiorcze

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
Wyjaśnienie
UWAGI
7
8
Miasta
nieuwzględniona
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
Krakowa
przez Radę
nie uwzględnił Miasta Krakowa dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
wniesionej
uwagi

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Proponuje:
 zaplanować chodniki i
remont drogi zgodnie z
przygotowanym już
planem
przygotowanym na
zlecenie Rady
Dzielnicy VIII

1146.

1198

Kowalska Grażyna

94
Sprzeciw wobec
 przekształcenia ul. Obr. 76
Bogucianka i
B.Śmiałego w drogi
zbiorcze
 zasady „jedna
działka jeden dom”
 zakazu wznoszenia
wolnostojących
obiektów
usługowych na
terenach MN
 zapisowi zakazu
rozbudowy lub
nadbudowy domów
przy ul.
Bogucianka
 wyburzenie
budynku dawnego
przedszkola
Poparcie:
 budowy

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

MN1
KDZ
KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
częściowo
nieuwzględniona
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych
przez Radę
Miasta Krakowa korytarzy transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
planowanej drogi
od północy wokół
Winnicy
Uwagi:
Brak kanalizacji i
wodociągu w planioe
- brak w planie
istniejących budynków

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7

Wyjaśnienie
8
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego budynku
mieszkalnego na jednej działce budowlanej.

1147.

1199

Strumiński Roman

94
Sprzeciw wobec
 przekształcenia ul. Obr. 76
Bogucianka i
B.Śmiałego w drogi
zbiorcze
 zasady „jedna
działka jeden dom”
 zakazu wznoszenia
wolnostojących
obiektów
usługowych na
terenach MN
 zapisowi zakazu
rozbudowy lub
nadbudowy domów
przy ul.
Bogucianka
 wyburzenie
budynku dawnego
przedszkola
Poparcie:
 budowy
planowanej drogi
od północy wokół
Winnicy
Uwagi:
Brak kanalizacji i
wodociągu w planioe
- brak w planie
istniejących budynków

MN1
KDZ
KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
częściowo
nieuwzględniona
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych
przez Radę
Miasta Krakowa korytarzy transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności
do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie posiadają
wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik
nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych
przeznaczono tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne
(UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
Uwaga uwzględniona
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego budynku
mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
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