TABELA 10/23

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1430.

1500

IMIĘ I
NAZWISKO
DOTYCZY
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
DZIAŁEK
uwagę:
3
4
5
obszar planu
Lucyna
Nie zgadza się na:
Pałkowska
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego
w drogi zbiorcze
Proponuje:
 zaplanować chodniki
i remont drogi
zgodnie z
przygotowanym już
planem
przygotowanym na
zlecenie Rady
Dzielnicy VIII

1431.

1501

Zdzisław
Pałkowski

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

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

7
8
Prezydent
Uwaga pozostaje
Miasta
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
Krakowa
przez Radę
nie uwzględnił 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
wniesionej
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i
uwagi
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

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

1432.

1502

Barbara
Giermek

obszar planu
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego
w drogi zbiorcze
Proponuje:
 zaplanować chodniki
i remont drogi
zgodnie z
przygotowanym już
planem
przygotowanym na
zlecenie Rady
Dzielnicy VIII

Wyjaśnienie

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.

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.

552

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1433.

1503

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Anna Giermek

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
obszar planu
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego
w drogi zbiorcze

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

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

1434.

1504

Anna Apostoł

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

1505

Anna Dudek

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

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

1506

Paweł
Pałkowski

obszar planu
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego

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.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

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

1436.

7
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.

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

1435.

Wyjaśnienie

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.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg

553

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI
4
w drogi zbiorcze

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

5

6

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
wniesionej
uwagi

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

1437.

1507

Lucyna
Pałkowska

1438.

1508

Anna Apostoł

1439.

1509

Zdzisław
Pałkowski

1440.

1510

Barbara
Giermek

1441.

1511

Anna Giermek

1442.

1512

Anna Dudek

Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy,
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy,
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy,
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy,
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy,
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
Żąda
dopuszczenia drugiej

Wyjaśnienie
8
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

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.

obszar planu

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.

obszar planu

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.

obszar planu

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.

obszar planu

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.

obszar planu

Prezydent
Miasta

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona

554

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

1443.

1513

Paweł
Pałkowski

1444.

1521

Lucyna
Pałkowska

1445.

1522

Zdzisław
Pałkowski

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
linii zabudowy,
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
obszar planu
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy,
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK
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 nie są
naniesione istniejące
drogi: ul. Stępice
droga
zaprojektowana bez
końcowego odcinka.
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

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

7
8
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
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
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.

555

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

1446.

1523

Barbara
Giermek

1447.

1524

Barbara
Giermek

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
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
 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
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

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

6

7

8

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
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
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4
miejscu ul. Bolesława
Śmiałego.

5

6

7

Wyjaśnienie
8
uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1448.

1525

Paweł
Pałkowski

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.

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.

1449.

1526

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.

1450.

1527

obszar planu
Anna Giermek  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
Anna Dudek
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
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.
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1451.

1528

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Anna Apostoł

1452.

1529

Anna Apostoł

1453.

1530

1454.

1531

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
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.

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie

7
8
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.

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 nie są
naniesione istniejące
drogi: ul. Stępice
droga
zaprojektowana bez
końcowego odcinka.
obszar planu
Anna Giermek 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
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.

obszar planu
Nie zgadza się na
planowane
wyburzenie budynku
dawnego przedszkola,
który ma być

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej

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.

Barbara
Giermek

558

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1455.

1532

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Anna
Stępkowska

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
przeznaczony po
adaptacji na ośrodek
zdrowia i plac zabaw
dla dzieci z
Przedszkola nr 133.

5

6

Nie wyraża zgody
na:
 pas zieleni oraz
przepompownię
ścieków nadziałce
286
 poszerzenie i
utworzenie z
prywatnej drogi,
drogi publicznej
(dotyczy ww.
działek)

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
uwagi

286
337/1
334/1
334/5
335/1
334/2
334/3
334/6
obręb 73

Dotyczy działki 286:
ZP1
WS
Dotyczy działek: 337/1,
334/1, 334/5
KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8
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.

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

Dotyczy działki 335/1:
MN1
KDW
KDL

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 334/2:
MN1
KDW

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Tereny ZP2 w projekcie planu stanowią m.in. otulinę cieków wodnych.

Dotyczy działki 334/3:
MN1
KDW

Autor uwagi nie wskazuje alternatywnej lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej.

Dotyczy działki 334/6:
MN1
KDW

1456.

1533

Zdzisław
Pałkowski

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.

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.

1457.

1534

Lucyna
Pałkowska

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.

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.

1458.

1535

Paweł
Pałkowski

obszar planu
 Domaga się
uaktualnienia map na
których został

Prezydent
Miasta
Krakowa

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
przez Radę
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

1459.

1536

Anna Dudek

1460.

1537

Maria Cisak

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
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
 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.
173
Sprzeciw wobec:
130
 szerokościom

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Dotyczy działki 173:
MN4

Wyjaśnienie

7
8
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
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

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona

560

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI
4
projektowanych
dróg w ul.
Bolesława
Śmiałego,
Bogucianka,
Grodzisko

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
135
obręb 77

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
KDZ
KDD
Dotyczy działki 130, 135:
RL
R2

Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

1538

Maria Cisak

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Działki 130 i 135 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.

Działki 130, 135
przeznaczyć pod
zabudowę
jednorodzinną.
34, 35, 36, 37,
Prosi o
wniesienie do planu
38, 39
istniejacej drogi
obręb 77
dojazdowej do działek
34, 35, 36, 38, 39.

1539

Anna Apostoł

1463.

1540

Lucyna
Pałkowska

Nie zgadza się na:
przebieg
projektowanego
kanału sanitarnego,
który ma znajdować
się na ww. działce.
Sprzeciw wobec
poszerzenia i
udostępnienia do
użytku publicznego
prywatnej drogi
wewnętrznej

Dotyczy działki 37:
RL
KDD
Dotyczy działek 34, 35, 36,
39:
RL

Nie zgadza się na
przeznaczenie ww.
działek na tereny
zielone, działki te
winny być
przeznaczone pod
budownictwo
jednorodzinne.

1462.

7
8
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

Sugeruje, iż:
 doba Bolesława
Śmiałego
wystarczająco
szeroka, a chodnik
dobrze spełnia swe
zadanie
 ul. Bogucianka jest
również
wystarczająco
szeroka, a chodnik
można wykonać
naprzemiennie nie
burząc ogrodzeń i
budynków

1461.

Wyjaśnienie

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Działki 34,35,36,38,39 zgodnie ze Studium znajdują 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.
W projekcie planu nie zaznaczono drogi dojazdowej do działek gdyż działki te nie są przeznaczone pod
zabudowę.

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

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Autor uwagi nie wskazuje alternatywnego przebiegu sieci infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi
przez Radę
Miasta Krakowa zabudowy mieszkalnej.

Dotyczy działki 38:
RL
ZL

290
Obręb 73

MN1
KDW

337/1,
334/1,
334/5 ,
obręb 73

KDW

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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

561

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1464.

1541

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Lucyna
Pałkowska

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
składającej się z
działek 337/1, 334/1,
334/5 (obw. 73)
Droga została
wyodrębniona z
prywatnych posesji
rodzinnych (335/1,
334/2,334/3,334/6,
285 –obw.73) tylko
do użytku prywatnego
Odwołuje się od
Obszar planu
mpzp. TyniecOsiedle:
 zła koncepcja
projektowanej ul.
Bolesława Śmiałego
i Bogucianka
 od projektowanego
tereny UP/2ha
 od minimalnej 3,2%
powierzchni
przeznaczonej pod
budownictwo na
obszarze 326 ha
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).
Nie zgadza się na:
 30% usług w nowo
wybudowanych
domach, praktycznie
uniemożliwiają taką
działalność z racji
kubatury domów,
gdyż każda działka
musi pozostać w
70% powierzchnią
biologicznie czynną
 na terenach
budowlanych zostało
ustanowione ZP3
 nie są naniesione
istniejące budynki,

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

7

Wyjaśnienie
8
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
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
Uwaga uwzględniona w zakresie:
częściowo
nieuwzględniona
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego budynku
przez Radę
Miasta Krakowa mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:
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:
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych 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 wskazuje się szerokość dróg w liniach rozgraniczających, natomiast kształtowanie przebiegu
jezdni (budowy lub modernizacji drogi) wskazuje się w projekcie budowlanym, w którym uwzględnia się
uwarunkowania dotyczące m.in. istniejącej zabudowy zabytkowej.
Autor uwagi nie precyzje jaka forma przeznaczenia miała by zostać zaprojektowana w miejsce UP2.
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.
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UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

4
stąd projektowane
drogi są na terenach
gdzie aktualnie stoją
domy
 nie są naniesione
istniejące drogi: ul.
Stępice droga
zaprojektowana bez
końcowego odcinka
 nieaktualny stan
roślinności
 nie zaprojektowano
miejsca pod ośrodek
zdrowia oraz pod
szkołę
 źle zaprojektowano
drogi – na trasie
budynek zabytkowy,
który to
uniemożliwia
 brak kanalizacji i
wodociągu (nawet w
projektach)
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego
w drogi zbiorcze
Proponuje:
zaplanować chodniki
i remont drogi
zgodnie z
przygotowanym już
planem a
zakwestionowanym
przez Benedyktynów
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.
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

5

6

7

8
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i uzgodnienia.
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.
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik nr 2 –
Infrastruktura techniczna.
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z2120/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”.
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.
W projekcie planu wskazano dwa tereny usług publicznych UP3 i UP4, w obrębie których znajdują się
istniejące szkoły. Wydział Edukacji UMK nie wnosił do projektu planu na etapie składania wniosków do planu
oraz w trakcie opiniowania uwag sugerujących możliwość lokalizacji nowych szkół w Tyńcu – Osiedle.
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2

1465.
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IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Zdzisław
Pałkowski

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK
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ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

4
MN4 (większość
działek nie spełnia
tego warunku – są
węższe).
Żąda
wykreślenia zasady
jedna działka jeden
dom.
Żąda
zmniejszenia strefy
ochronnej od lasów
bez możliwości
zabudowy z 30m.
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.
Żąda
wykreślenia zakazu
wznoszenia
wolnostojących
obiektów usługowych
w terenach MN –
zablokuje to np.
przeznaczenia domu
na działalność
gastronomiczną, minipensjonatu. Stwarza
monopol dla
Opactwa.
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK.

5

6

7

8

Kategoryczny
Sprzeciw wobec
poszerzenia i
udostępnienia do
użytku publicznego
prywatnej drogi

Dz. 337/1,
334/1,
334/5 ,
obręb 73

KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1466.

1543

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Barbara
Giermek

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
wewnętrznej
składającej się z
działek 337/1, 334/1,
334/5 (obw. 73)
Droga została
wyodrębniona z
prywatnych posesji
rodzinnych (335/1,
334/2,334/3,334/6,
285 –obw.73) tylko
do użytku prywatnego
Odwołuje się od
Obszar planu
mpzp. TyniecOsiedle:
 zła koncepcja
projektowanej ul.
Bolesława Śmiałego
i Bogucianka
 od projektowanego
tereny UP/2ha
 od minimalnej 3,2%
powierzchni
przeznaczonej pod
budownictwo na
obszarze 326 ha
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).
Nie zgadza się na:
 30% usług w nowo
wybudowanych
domach, praktycznie
uniemożliwiają taką
działalność z racji
kubatury domów,
gdyż każda działka
musi pozostać w
70% powierzchnią
biologicznie czynną
 na terenach
budowlanych zostało
ustanowione ZP3
 nie są naniesione

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

7

Wyjaśnienie
8
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
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
Uwaga uwzględniona w zakresie:
częściowo
nieuwzględniona
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego budynku
przez Radę
Miasta Krakowa mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:
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:
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych 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 wskazuje się szerokość dróg w liniach rozgraniczających, natomiast kształtowanie przebiegu
jezdni (budowy lub modernizacji drogi) wskazuje się w projekcie budowlanym, w którym uwzględnia się
uwarunkowania dotyczące m.in. istniejącej zabudowy zabytkowej.
Autor uwagi nie precyzje jaka forma przeznaczenia miała by zostać zaprojektowana w miejsce UP2.
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
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1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4
istniejące budynki,
stąd projektowane
drogi są na terenach
gdzie aktualnie stoją
domy
 nie są naniesione
istniejące drogi: ul.
Stępice droga
zaprojektowana bez
końcowego odcinka
 nieaktualny stan
roślinności
 nie zaprojektowano
miejsca pod ośrodek
zdrowia oraz pod
szkołę
 źle zaprojektowano
drogi – na trasie
budynek zabytkowy,
który to
uniemożliwia
 brak kanalizacji i
wodociągu (nawet w
projektach)
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego
w drogi zbiorcze
Proponuje:
zaplanować chodniki
i remont drogi
zgodnie z
przygotowanym już
planem a
zakwestionowanym
przez Benedyktynów
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.
Żąda
wykreślenia z planów
ograniczenia
możliwości zabudowy
działek o szerokości
mniejszej niż 16 m
dla terenów MN1,
MN2 oraz mniejszej

5

6

7

Wyjaśnienie
8
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i uzgodnienia.
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.
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik nr 2 –
Infrastruktura techniczna.
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z2120/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”.
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.
W projekcie planu wskazano dwa tereny usług publicznych UP3 i UP4, w obrębie których znajdują się
istniejące szkoły. Wydział Edukacji UMK nie wnosił do projektu planu na etapie składania wniosków do planu
oraz w trakcie opiniowania uwag sugerujących możliwość lokalizacji nowych szkół w Tyńcu – Osiedle.
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niż 20 m dla terenów
MN4 (większość
działek nie spełnia
tego warunku – są
węższe).
Żąda
wykreślenia zasady
jedna działka jeden
dom.
Żąda
zmniejszenia strefy
ochronnej od lasów
bez możliwości
zabudowy z 30m.
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.
Żąda
wykreślenia zakazu
wznoszenia
wolnostojących
obiektów usługowych
w terenach MN –
zablokuje to np.
przeznaczenia domu
na działalność
gastronomiczną, minipensjonatu. Stwarza
monopol dla
Opactwa.
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK.

5

6

7

8

1.Sprzeciw wobec
poszerzenia i
udostępnienia do
użytku publicznego
prywatnej drogi

337/1,
334/1,
334/5 ,
obręb 73

KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1468.

1469.

1470.

1545

1546

1547

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Barbara
Giermek

Tomasz
Strączek

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
wewnętrznej
składającej się z
działek 337/1, 334/1,
334/5 (obr. 73)
Droga została
wyodrębniona z
prywatnych posesji
rodzinnych (335/1,
334/2,334/3,334/6,
285 –obw.73) tylko
do użytku prywatnego
2. Wniosek o
przekwalifikowanie
działki 285 obr. 73 na
budowlaną
286
Kategoryczny
obręb 73
sprzeciw
Wobec lokacji
przepompowni
ścieków oraz pasa
zieleni
Wnioskuje o
przekwalifikowanie
działki na budowlaną

Kategoryczny
Sprzeciw wobec
poszerzenia i
udostępnienia do
użytku publicznego
prywatnej drogi
wewnętrznej
składającej się z
działek 337/1, 334/1,
334/5 (obr. 73)
Droga została
wyodrębniona z
prywatnych posesji
rodzinnych (335/1,
334/2,334/3,334/6,
285 –obw.73) tylko
do użytku prywatnego
Alicja Zawada- Kategoryczny
Sprzeciw wobec
Straczek
poszerzenia i
udostępnienia do
użytku publicznego
prywatnej drogi
wewnętrznej
składającej się z
działek 337/1, 334/1,
334/5 (obr. 73)
Droga została
wyodrębniona z
prywatnych posesji

337/1,
334/1,
334/5
obręb 73

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

7
uwagi

Wyjaśnienie
8
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.
Położenie większości działki 285 zgodnie ze Studium w obrębie terenów otwartych, w których obowiązuje
całkowite wykluczenie zabudowy, uniemożliwia jej przeznaczenie w projekcie planu pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.

MN1
KDL
KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Działka 286 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.
Tereny ZP2 w projekcie planu stanowią m.in. otulinę cieków wodnych.

KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Autor uwagi nie wskazuje alternatywnej lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej.
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

337/1,
334/1,
334/5
obręb 73

KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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

1471.

1472.

1473.

1548

1549

1550

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Adam Zawada

Barbara
Giermek

Anna Dudek

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4
rodzinnych (335/1,
334/2,334/3,334/6,
285 –obw.73) tylko
do użytku prywatnego
1.Sprzeciw wobec
poszerzenia i
udostępnienia do
użytku publicznego
prywatnej drogi
wewnętrznej
składającej się z
działek 337/1, 334/1,
334/5 (obr. 73)
Droga została
wyodrębniona z
prywatnych posesji
rodzinnych (335/1,
334/2,334/3,334/6,
285 –obw.73) tylko
do użytku prywatnego
2. Wniosek o
przekwalifikowanie
działki 285 obr. 73 na
budowlaną
Sprzeciw wobec
poszerzenia i
udostępnienia do
użytku publicznego
prywatnej drogi
wewnętrznej
składającej się z
działek 337/1, 334/1,
334/5 (obw. 73)
Droga została
wyodrębniona z
prywatnych posesji
rodzinnych (335/1,
334/2,334/3,334/6,
285 –obw.73) tylko
do użytku prywatnego
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).

5

6

7

337/1,
334/1,
334/5
obręb 73

KDW

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 do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

337/1,
334/1,
334/5
285/2
obręb 73

Dotyczy działek 337/1,
334/1, 334/5:
KDW
Dotyczy działki 285/2:
ZP2
WS
KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Położenie większości działki 285 zgodnie ze Studium w obrębie terenów otwartych, w których obowiązuje
całkowite wykluczenie zabudowy, uniemożliwia jej przeznaczenie w projekcie planu pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – 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 do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

569

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
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W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
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5

6

7

8
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak:
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

1474.

1475.

1476.

1551

1552

1553

Anna Gusek

Anna Gusek

Anna Gusek

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
1.poparcie budowy
planowanej drogi od
północy wokół
Winnicy ...
2.sugestia- budowa
ronda
3.sugestia - wzdłuż
projektowanej ulicy
utworzyć parking dla
samochodów
osobowych i
autokarów wraz z
obiektami gastronom.,
toaletami i małą
architekt.

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
Istniejące oczko wodne to teren wód powierzchniowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone w
przez Radę
Miasta Krakowa 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 do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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
Obszar planu

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
następnie wzdłuż
istniejącego rowu

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
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1477.

1478.

1554

1555

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Anna Gusek

Anna Gusek

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
melioracyjnego
3. wnoszą o
przeznaczenie
terenów rolnych
(R2) wzdłuż
projektowanej ulicy
(od strony lasu) pod
tereny pod
zabudowę
jednorodzinną
(MN)
Obszar planu
1. Wnoszą o
przeanalizowanie
mpzp. 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
gastronomicznoObszar planu
Wnoszą o
umieszczenie w
planach
zagospodarowania
przestrzennego
Tyniec-Osiedle
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

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

7

Wyjaśnienie
8
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 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
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Obiekty związane z obsługą turystyczną zgodnie z projektem planu są dopuszczone do realizacji w obrębie
przez Radę
Miasta Krakowa 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

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

1479.

1556

Anna Gusek

1480.

1557

Anna Gusek

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

4
osobowych,
obiektami
gastronomicznymi,
toaletami oraz małą
architekturą (ławki,
kosze naśmieci,
altanki)
1. Sprzeciw wobec
projektowanej drodze
ze skrzyżowania ulic
Bogucianka,
Benedyktyńska i
Bolesława Śmiałego
w kierunku ul.
Heligundy przez
budynek byłego
przedszkola
Sprzeciw co do
projektowanej drogi
(KDL) łączącej ulice
Bolesława Śmiałego i
Obrony Tyńca
przechodzącej przez
nowo wybudowany
budynek mieszkalny

5

6

7

8

324
KDZ
(prawdopodobni KDD
e dotyczy działki MN1
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.

Obszar planu

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

Wnoszą o
zaprojektowanie tej
drogi jako (KDD) w
początkowym
odcinku od ul.
Obrony Tyńca w
istniejącej ul.
Skołczanka, a
następnie wzdłuż
istniejącego rowu
melioracyjnego

1481.

1558

Grażyna
Kowalska

Wnoszą o
przeznaczenie
terenów rolnych (R2)
wzdłuż projektowanej
ulicy (od strony lasu)
pod tereny pod
zabudowę
jednorodzinną (MN)
1. poparcie dla
usytuowania terenu
rekreacji i sportu
(USI)
2.poparcie dla
usytuowania terenu
zabudowy usługowej
(UP3)
3. wniosek o

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.

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

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

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 w
przez Radę
Miasta Krakowa 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).
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1482.

1559

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Grażyna
Kowalska

1483.

1560

Grażyna
Kowalska

1484.

1561

Grażyna
Kowalska

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
zagospodarowanie na działka 78/3
części działki 78/3
istniejącego oczka
wodnego (WS) z
przeznaczeniem na
teren rekreacyjny
1.poparcie budowy Obszar planu
planowanej drogi od
północy wokół
Winnicy ...
2.sugestia- budowa
ronda– początek
obwodnicy
3.sugestia - wzdłuż
projektowanej ulicy
utworzyć parking dla
samochodów
osobowych i
autokarów wraz z
obiektami gastronom.,
toaletami i małą
architekt.
1. Sprzeciw wobec
projektowanej drodze
ze skrzyżowania ulic
Bogucianka,
Benedyktyńska i
Bolesława Śmiałego
w kierunku ul.
Heligundy przez
budynek byłego
przedszkola
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
jużdziałkami
uzbrojonymi, istnieją
budynki i są wydane
decyzje WZiZT
3. wnoszą o
umożliwienie
wydzielania terenów
pod działalność

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

6

7

8

Ad. 3.
KDL
ZP1
UP1
Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

324
KDZ
(prawdopodobni KDD
e dotyczy działki MN1
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.

Obszar planu

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.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

1485.

1562

Grażyna
Kowalska

1486.

1563

Grażyna
Kowalska

1487.

1564

Grażyna
Kowalska

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
komercyjną, małe
pensjonaty, obiekty
gastronomicznoObszar planu
Wnoszą o
umieszczenie w
planach
zagospodarowania
przestrzennego
Tyniec-Osiedle
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)
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
Sprzeciw co do
Obszar planu
projektowanej drogi
(KDL) łączącej ulice
Bolesława Śmiałego i
Obrony Tyńca
przechodzącej przez
nowo wybudowany

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

6

7

8

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 obrębie
przez Radę
Miasta Krakowa 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).

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

574

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI
4
budynek mieszkalny

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

5

6

7

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.

Wnoszą o
zaprojektowanie tej
drogi jako (KDD) w
początkowym
odcinku od ul.
Obrony Tyńca w
istniejącej ul.
Skołczanka, a
następnie wzdłuż
istniejącego rowu
melioracyjnego

1488.

1489.

1565

1566

Roman, Z.
Strumińscy

Roman, Z.
Strumińscy

Wnoszą o
przeznaczenie
terenów rolnych (R2)
wzdłuż projektowanej
ulicy (od strony
lasu)pod tereny pod
zabudowę
jednorodzinną (MN)
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
1.poparcie budowy
planowanej drogi od
północy wokół
Winnicy ...
2.sugestia- budowa
ronda– początek
obwodnicy
3.sugestia - wzdłuż
projektowanej ulicy
utworzyć parking dla
samochodów
osobowych i
autokarów wraz z
obiektami gastronom.,
toaletami i małą
architekt.

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.

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
Istniejące oczko wodne to teren wód powierzchniowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone w
przez Radę
Miasta Krakowa 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 do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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
Obszar planu

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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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1490.

1567

1491.

1568

1492.

1569

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Roman, Z.
Strumińscy

Roman, Z.
Strumińscy

Roman, Z.
Strumińscy

TREŚĆ UWAGI
4
1. Sprzeciw wobec
projektowanej drodze
ze skrzyżowania ulic
Bogucianka,
Benedyktyńska i
Bolesława Śmiałego
w kierunku ul.
Heligundy przez
budynek byłego
przedszkola
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
Sprzeciw co do
projektowanej drogi
(KDL) łączącej ulice
Bolesława Śmiałego i
Obrony Tyńca
przechodzącej przez
nowo wybudowany
budynek mieszkalny
Wnoszą o
zaprojektowanie tej
drogi jako (KDD) w
początkowym
odcinku od ul.
Obrony Tyńca w
istniejącej ul.
Skołczanka, a
następnie wzdłuż
istniejącego rowu

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

5
324
KDZ
(prawdopodobni KDD
e dotyczy działki MN1
326/1 obręb 73)

Obszar planu

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

7
8
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 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.

Obszar planu

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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

576

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1493.

1494.

1570

1571

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Roman, Z.
Strumińscy

Roman, Z.
Strumińscy

TREŚĆ UWAGI
4
melioracyjnego

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

5

6

7

Wnoszą o
przeznaczenie
terenów rolnych (R2)
wzdłuż projektowanej
ulicy (od strony
lasu)pod tereny pod
zabudowę
jednorodzinną (MN)
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
Wnoszą o
umieszczenie w
planach
zagospodarowania
przestrzennego
Tyniec-Osiedle
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)

Wyjaśnienie
8
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
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 Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Obiekty związane z obsługą turystyczną zgodnie z projektem planu są dopuszczone do realizacji w obrębie
przez Radę
Miasta Krakowa 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

1495.

1496.

1572

1573

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Marian Wcisło

TREŚĆ UWAGI

4
Kategoryczny
Sprzeciw wobec
poszerzenia i
udostępnienia do
użytku publicznego
prywatnej drogi
wewnętrznej
składającej się z
działek 337/1, 334/1,
334/5 (obw. 73)
Droga została
wyodrębniona z
prywatnych posesji
rodzinnych (335/1,
334/2,334/3,334/6,
285 –obw.73) tylko
do użytku prywatnego
Marian Wcisło Odwołuje się od
mpzp. TyniecOsiedle:
 zła koncepcja
projektowanej ul.
Bolesława Śmiałego
i Bogucianka
 od projektowanego
tereny UP/2ha
 od minimalnej 3,2%
powierzchni
przeznaczonej pod
budownictwo na
obszarze 326 ha
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).
Nie zgadza się na:
 30% usług w nowo
wybudowanych
domach, praktycznie
uniemożliwiają taką
działalność z racji
kubatury domów,
gdyż każda działka
musi pozostać w

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
337/1,
334/1,
334/5 ,
obręb 73

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie

7
8
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
Uwaga uwzględniona w zakresie:
częściowo
nieuwzględniona
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego budynku
przez Radę
Miasta Krakowa mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:
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:
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych 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 wskazuje się szerokość dróg w liniach rozgraniczających, natomiast kształtowanie przebiegu
jezdni (budowy lub modernizacji drogi) wskazuje się w projekcie budowlanym, w którym uwzględnia się
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UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4
70% powierzchnią
biologicznie czynną
 na terenach
budowlanych zostało
ustanowione ZP3
 nie są naniesione
istniejące budynki,
stąd projektowane
drogi są na terenach
gdzie aktualnie stoją
domy
 nie są naniesione
istniejące drogi: ul.
Stępice droga
zaprojektowana bez
końcowego odcinka
 nieaktualny stan
roślinności
 nie zaprojektowano
miejsca pod ośrodek
zdrowia oraz pod
szkołę
 źle zaprojektowano
drogi – na trasie
budynek zabytkowy,
który to
uniemożliwia
 brak kanalizacji i
wodociągu (nawet w
projektach)
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego
w drogi zbiorcze
Proponuje:
zaplanować chodniki
i remont drogi
zgodnie z
przygotowanym już
planem a
zakwestionowanym
przez Benedyktynów
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.
Żąda

5

6

7

Wyjaśnienie
8
uwarunkowania dotyczące m.in. istniejącej zabudowy zabytkowej.
Autor uwagi nie precyzje jaka forma przeznaczenia miała by zostać zaprojektowana w miejsce UP2.
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.
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.
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik nr 2 –
Infrastruktura techniczna.
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z2120/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”.
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.
W projekcie planu wskazano dwa tereny usług publicznych UP3 i UP4, w obrębie których znajdują się
istniejące szkoły. Wydział Edukacji UMK nie wnosił do projektu planu na etapie składania wniosków do planu
oraz w trakcie opiniowania uwag sugerujących możliwość lokalizacji nowych szkół w Tyńcu – Osiedle.

579

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

4
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 (większość
działek nie spełnia
tego warunku – są
węższe).
Żąda
wykreślenia zasady
jedna działka jeden
dom.
Żąda
zmniejszenia strefy
ochronnej od lasów
bez możliwości
zabudowy z 30m.
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.
Żąda
wykreślenia zakazu
wznoszenia
wolnostojących
obiektów usługowych
w terenach MN –
zablokuje to np.
przeznaczenia domu
na działalność
gastronomiczną, minipensjonatu. Stwarza
monopol dla
Opactwa.
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska

5

6

7

8
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4

5

6

7

8

RMK.

1497.

1498.

1499.

1500.

1574

1575

1576

1577

Helena Białek

Anna Giermek

Anna Giermek

Lucyna
Pałkowska

Kategoryczny
Sprzeciw wobec
poszerzenia i
udostępnienia do
użytku publicznego
prywatnej drogi
wewnętrznej
składającej się z
działek 337/1, 334/1,
334/5 (obw. 73)
Droga została
wyodrębniona z
prywatnych posesji
rodzinnych (335/1,
334/2,334/3,334/6,
285 –obw.73) tylko
do użytku prywatnego
Żąda
wykreślenia zakazu
wznoszenia
wolnostojących
obiektów usługowych
w terenach MN –
zablokuje to np.
przeznaczenia domu
na działalność
gastronomiczną, minipensjonatu.

337/1,
334/1,
334/5 ,
obręb 73

KDW

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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

Proponuje
zezwolić na
wznoszenie obiektów
usługowych do
obsługi ruchu
turystycznego.
286
Sprzeciw wobec
lokacji przepompowni obręb 73
ścieków i pasa zieleni
na działce
Wnosi o
przekształcenie
działki na budowlaną,
w sąsiedztwie działki
istnieją liczne
zabudowania
obszar planu
Popiera
budowę planowanej
drogi od północy
wokół Winnicy.
Początek tej drogi
powinien być
wspólny z
zaplanowana drogą

ZP2
WS

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
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Działka 286 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.
Tereny ZP2 w projekcie planu stanowią m.in. otulinę cieków wodnych.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Autor uwagi nie wskazuje alternatywnej lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej.
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.
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Wyjaśnienie

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

5

6

7

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.

1501.

1578

Anna Dudek

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.

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.

1502.

1579

Obszar planu
Arnold Zawada Odwołuje się od
mpzp. TyniecOsiedle:
 zła koncepcja
projektowanej ul.
Bolesława Śmiałego
i Bogucianka
 od projektowanego
tereny UP/2ha
 od minimalnej 3,2%
powierzchni
przeznaczonej pod
budownictwo na
obszarze 326 ha
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).

Prezydent
Miasta
Krakowa
częściowo
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
Uwaga uwzględniona w zakresie:
częściowo
nieuwzględniona
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego budynku
przez Radę
Miasta Krakowa mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych 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.

582

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

4
Nie zgadza się na:
 30% usług w nowo
wybudowanych
domach, praktycznie
uniemożliwiają taką
działalność z racji
kubatury domów,
gdyż każda działka
musi pozostać w
70% powierzchnią
biologicznie czynną
 na terenach
budowlanych zostało
ustanowione ZP3
 nie są naniesione
istniejące budynki,
stąd projektowane
drogi są na terenach
gdzie aktualnie stoją
domy
 nie są naniesione
istniejące drogi: ul.
Stępice droga
zaprojektowana bez
końcowego odcinka
 nieaktualny stan
roślinności
 nie zaprojektowano
miejsca pod ośrodek
zdrowia oraz pod
szkołę
 źle zaprojektowano
drogi – na trasie
budynek zabytkowy,
który to
uniemożliwia
 brak kanalizacji i
wodociągu (nawet w
projektach)
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic
Bogucianka i
Bolesława Śmiałego
w drogi zbiorcze
Proponuje:
zaplanować chodniki
i remont drogi
zgodnie z
przygotowanym już
planem a
zakwestionowanym
przez Benedyktynów
Nie zgadza się na
planowane

5

6

7

8
W projekcie planu wskazuje się szerokość dróg w liniach rozgraniczających, natomiast kształtowanie przebiegu
jezdni (budowy lub modernizacji drogi) wskazuje się w projekcie budowlanym, w którym uwzględnia się
uwarunkowania dotyczące m.in. istniejącej zabudowy zabytkowej.
Autor uwagi nie precyzje jaka forma przeznaczenia miała by zostać zaprojektowana w miejsce UP2.
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.
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.
Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – Załącznik nr 2 –
Infrastruktura techniczna.
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z2120/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”.
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.
W projekcie planu wskazano dwa tereny usług publicznych UP3 i UP4, w obrębie których znajdują się
istniejące szkoły. Wydział Edukacji UMK nie wnosił do projektu planu na etapie składania wniosków do planu
oraz w trakcie opiniowania uwag sugerujących możliwość lokalizacji nowych szkół w Tyńcu – Osiedle.
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Wyjaśnienie

4
wyburzenie budynku
dawnego przedszkola,
który ma być
przeznaczony po
adaptacji na ośrodek
zdrowia i plac zabaw
dla dzieci z
Przedszkola nr 133.
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 (większość
działek nie spełnia
tego warunku – są
węższe).
Żąda
wykreślenia zasady
jedna działka jeden
dom.
Żąda
zmniejszenia strefy
ochronnej od lasów
bez możliwości
zabudowy z 30m.
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.
Żąda
wykreślenia zakazu
wznoszenia
wolnostojących
obiektów usługowych
w terenach MN –
zablokuje to np.
przeznaczenia domu
na działalność
gastronomiczną, minipensjonatu. Stwarza

5

6

7

8
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UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

1503.

1580

Marian
Rutkowski

1504.

1581

Anna Kliś
Stanisław Kuś

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

4
monopol dla
Opactwa.
Żąda
dopuszczenia drugiej
linii zabudowy
zgodnie z uwagą
Komisji Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska
RMK.

5

6

7

8

65/9 obręb 76
Wniosek o:
Przekwalifikowanie
Podgórze
działki na działkę
budowlaną;
argumentując:
-do działki jest dojazd
przez drogę gminną
- działka sąsiednia
65/8 jest zabudowana
budynkiem
mieszkalnym
0 na działce 65/11
sąbudowane budynki
mieszkalne, w tej
samej linii zabudowy
co działka 65/9
-działka posiada
aktualne warunki
dostawy wody, gazu i
en.elektr.
1. Sprzeciw wobec
Obszar planu
poszerzenia ulic
2. ul. Benedyktyńską
Należy przebudować
zgodnie z opracowaną
przez Dzielnicę VIII
koncepcją – Decyzja
AU-2/7331/3954/07 z
dnia 14.12.2007
3. ul. Dziewiarzy
należy pozostawić w
obecnym kształcie

R2

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Działka65/9 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.

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

1505.

1582

Anna Kliś
Stanisław Kuś

1.poparcie budowy
planowanej drogi od
północy wokół
Winnicy ...
2.sugestia- budowa
ronda– początek
obwodnicy
3.sugestia - wzdłuż

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 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
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1506.

1583

Anna Kliś
Stanisław Kuś

1507.

1584

Anna Kliś
Stanisław Kuś

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

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

5

6

7

8

Obszar planu
Wnoszą o
umieszczenie w
planach
zagospodarowania
przestrzennego
Tyniec-Osiedle
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)
Sprzeciw co do
Obszar planu
projektowanej drogi
(KDL) łączącej ulice
Bolesława Śmiałego i
Obrony Tyńca
przechodzącej przez
nowo wybudowany
budynek mieszkalny
Wnoszą o
zaprojektowanie tej
drogi jako (KDD) w
początkowym
odcinku od ul.
Obrony Tyńca w
istniejącej ul.
Skołczanka, a
następnie wzdłuż
istniejącego rowu
melioracyjnego

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 obrębie
przez Radę
Miasta Krakowa 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).

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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

586

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4

5

6

7

Wyjaśnienie
8
przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.

1508.

1585

Anna Kliś
Stanisław Kuś

1509.

1586

Anna Janda
Edward Janda

1510.

1511.

1587

1588

Anna Janda
Edward Janda

Anna Janda
Edward Janda

Wnoszą o
przeznaczenie
terenów rolnych (R2)
wzdłuż projektowanej
ulicy (od strony
lasu)pod tereny pod
zabudowę
jednorodzinną (MN)
1. Sprzeciw wobec
projektowanej drodze
ze skrzyżowania ulic
Bogucianka,
Benedyktyńska i
Bolesława Śmiałego
w kierunku ul.
Heligundy przez
budynek byłego
przedszkola
1. poparcie dla
usytuowanai 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
1.poparcie budowy
planowanej drogi od
północy wokół
Winnicy ...
2.sugestia- budowa
ronda– początek
obwodnicy
3.sugestia - wzdłuż
projektowanej ulicy
utworzyć parking dla
samochodów
osobowych i
autokarów wraz z
obiektami gastronom.,
toaletami i małą
architekt.
Sprzeciw wobec
planowanej drogi
zbiorczej (KDZ) w
ulicach Bogucianka i

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.

324
KDZ
(prawdopodobni KDD
e dotyczy działki MN1
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.

Ad.1.
127/93
obręb 76

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 w
przez Radę
Miasta Krakowa 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 do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.2.
działka nr 97
obręb 73
Ad. 3.
działka 78/3

Ad. 1.
US
KDW
MN4
Ad. 2.
UP3
MN1
KDL
Ad. 3.
KDL
ZP1
UP1

Obszar planu

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

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił

Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1512.

1589

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

Anna Janda
Edward Janda

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
5
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
Sprzeciw co do
Obszar planu
projektowanej drogi
(KDL) łączącej ulice
Bolesława Śmiałego i
Obrony Tyńca
przechodzącej przez
nowo wybudowany
budynek mieszkalny

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

7
wniesionej
uwagi

1513.

1590

Anna Janda
Edward Janda

8
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
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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.

Wnoszą o
zaprojektowanie tej
drogi jako (KDD) w
początkowym
odcinku od ul.
Obrony Tyńca w
istniejącej ul.
Skołczanka, a
następnie wzdłuż
istniejącego rowu
melioracyjnego
Wnoszą o
przeznaczenie
terenów rolnych (R2)
wzdłuż projektowanej
ulicy (od strony
lasu)pod tereny pod
zabudowę
jednorodzinną (MN)
1. Sprzeciw wobec
projektowanej drodze
ze skrzyżowania ulic
Bogucianka,
Benedyktyńska i
Bolesława Śmiałego
w kierunku ul.
Heligundy przez
budynek byłego
przedszkola

Wyjaśnienie

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.

324
KDZ
(prawdopodobni KDD
e dotyczy działki MN1
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.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1514.

1591

1515.

1592

1516.

1593

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Anna Janda
Edward Janda

Anna Janda
Edward Janda

Jan Werewka
Marianna
Werewka
Mirosław

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
Obszar planu
Wnoszą o
umieszczenie w
planach
zagospodarowania
przestrzennego
Tyniec-Osiedle
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)
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
jużdziałkami
uzbrojonymi, istnieją
budynki i są wydane
decyzje WZiZT
3. wnoszą o
umożliwienie
wydzielania terenów
pod działalność
komercyjną, małe
pensjonaty, obiekty
gastronomiczno1.poparcie budowy Obszar planu
planowanej drogi od
północy wokół
Winnicy ...

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

Prezydent
Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej
uwagi

7
8
Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
nieuwzględniona
Obiekty związane z obsługą turystyczną zgodnie z projektem planu są dopuszczone do realizacji w obrębie
przez Radę
Miasta Krakowa 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).

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
nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

1517.

1594

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Werewka

Jan Werewka
Marianna
Werewka
Mirosław
Werewka

1518.

1595

Jan Werewka
Marianna
Werewka
Mirosław
Werewka

1519.

1596

Jan Werewka
Marianna
Werewka
Mirosław
Werewka

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

4
2.sugestia- budowa
ronda– początek
obwodnicy
3.sugestia - wzdłuż
projektowanej ulicy
utworzyć parking dla
samochodów
osobowych i
autokarów wraz z
obiektami gastronom.,
toaletami i małą
architekt.

5

6

1. poparcie dla
usytuowanai 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
1. Sprzeciw wobec
projektowanej drodze
ze skrzyżowania ulic
Bogucianka,
Benedyktyńska i
Bolesława Śmiałego
w kierunku ul.
Heligundy przez
budynek byłego
przedszkola
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

Ad.1.
127/93
obręb 76

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
wniesionej
uwagi

Wyjaśnienie
8
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
Istniejące oczko wodne to teren wód powierzchniowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone w
przez Radę
Miasta Krakowa 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).

324
KDZ
(prawdopodobni KDD
e dotyczy działki MN1
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.

Obszar planu

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.

Ad.2.
działka nr 97
obręb 73
Ad. 3.
działka 78/3

Ad. 1.
US
KDW
MN4
Ad. 2.
UP3
MN1
KDL
Ad. 3.
KDL
ZP1
UP1

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.
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decyzje WZiZT
3. wnoszą o
umożliwienie
wydzielania terenów
pod działalność
komercyjną, małe
pensjonaty, obiekty
gastronomicznohandlowe
Obszar planu
Wnoszą o
umieszczenie w
planach
zagospodarowania
przestrzennego
Tyniec-Osiedle
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)
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
następnie wzdłuż
istniejącego rowu
melioracyjnego
3. wnoszą o
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Obiekty związane z obsługą turystyczną zgodnie z projektem planu są dopuszczone do realizacji w obrębie
przez Radę
Miasta Krakowa 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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Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg
przez Radę
Miasta Krakowa 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
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przeznaczenie
terenów rolnych (R2)
wzdłuż projektowanej
ulicy (od strony
lasu)pod tereny pod
zabudowę
jednorodzinną (MN)
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
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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
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.
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