TABELA 16/23

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Monczak
Maria

TREŚĆ UWAGI
4

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
86 obręb 74

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

6

7

8

Wnioskuje o:
Zezwolenie na powstawanie pensjonatów,
pokoi do wynajęcia, kawiarni i restauracji,
w większym zakresie niż 30% powierzchni
budynku
86 obręb 74
Monczak Jerzy Wnioskuje o:
Zezwolenie na powstawanie pensjonatów,
pokoi do wynajęcia, kawiarni i restauracji,
w większym zakresie niż 30% powierzchni
budynku
250/2 obręb 73
Apostoł Paweł Wnioskuje o:
Zezwolenie na powstawanie pensjonatów,
pokoi do wynajęcia, kawiarni i restauracji,
w większym zakresie niż 30% powierzchni
budynku
86 obręb 74
Apostoł
Nie zgadza się na
planowane wyburzenie budynku dawnego
Agnieszka
przedszkola, który ma być przeznaczony po
adaptacji na ośrodek zdrowia i plac zabaw
dla dzieci z Przedszkola nr 133.

MN4

86 obręb 74
Monczak Maria 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.

MN4

86 obręb 74
Monczak Jerzy 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.

MN4

Apostoł Paweł

250/2 obręb 73
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.

MN4

R2

MN4

R2

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe.
Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe.
Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe.
Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

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.

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.

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.

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.

821

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2107

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Apostoł
Agnieszka

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
86 obręb 74
Wnosi o:
Zaprojektowanie parkingów dla autokarów
poza centrum Tyńca, np przy obwodnicy

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

2108

MN4

2109

86 obręb 74
Monczak Jerzy Wnosi o:
Zaprojektowanie parkingów dla autokarów
poza centrum Tyńca, np przy obwodnicy

MN4

2110

Apostoł Paweł

2111

Apostoł Paweł

2112

2113

2114

2115

2116

2117

250/2 obręb 73
Wnosi o:
Zaprojektowanie parkingów dla autokarów
poza centrum Tyńca, np przy obwodnicy

R2

250/2 obręb 73

R2

Monczak Jerzy Wnosi o:
Zaprojektowanie nowej drogi wzdłuż
starego kiryta Wisły do ul. Promowej
(dojazd do Opactwa dla autokarów)

86 obręb 74

Monczak Maria Wnosi o:
Zaprojektowanie nowej drogi wzdłuż
starego kiryta Wisły do ul. Promowej
(dojazd do Opactwa dla autokarów)

86 obręb 74

Apostoł
Agnieszka

Wnosi o:
Zaprojektowanie nowej drogi wzdłuż
starego kiryta Wisły do ul. Promowej
(dojazd do Opactwa dla autokarów)

86 obręb 74

Nie zgadza się na
Wyznaczanie terenu UP2 w „tym
projektowanym miejscu”, przewidzieć inny
teren

250/2 obręb 73

Apostoł Paweł

Monczak Jerzy Nie zgadza się na
Wyznaczanie terenu UP2 w „tym
projektowanym miejscu”, przewidzieć inny
teren

86 obręb 74

Monczak Maria Nie zgadza się na
Wyznaczanie terenu UP2 w „tym
projektowanym miejscu”, przewidzieć inny
teren

86 obręb 74

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4

86 obręb 74
Monczak Maria Wnosi o:
Zaprojektowanie parkingów dla autokarów
poza centrum Tyńca, np przy obwodnicy

Wnosi o:
Zaprojektowanie nowej drogi wzdłuż
starego kiryta Wisły do ul. Promowej
(dojazd do Opactwa dla autokarów)

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

MN4

MN4

MN4

R2

MN4

MN4

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

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu wskazano lokalizację parkingu m.in. w rejonie ulicy Promowej.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu wskazano lokalizację parkingu m.in. w rejonie ulicy Promowej.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu wskazano lokalizację parkingu m.in. w rejonie ulicy Promowej.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu wskazano lokalizację parkingu m.in. w rejonie ulicy Promowej.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu zaprojektowano drogi lokalne KDL (część północna powyżej ul.
Bolesława Śmiałego), którymi miałaby się odbywać potencjalna obsługa ruchu
turystycznego.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu zaprojektowano drogi lokalne KDL (część północna powyżej ul.
Bolesława Śmiałego), którymi miałaby się odbywać potencjalna obsługa ruchu
turystycznego.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu zaprojektowano drogi lokalne KDL (część północna powyżej ul.
Bolesława Śmiałego), którymi miałaby się odbywać potencjalna obsługa ruchu
turystycznego.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu zaprojektowano drogi lokalne KDL (część północna powyżej ul.
Bolesława Śmiałego), którymi miałaby się odbywać potencjalna obsługa ruchu
turystycznego.
Uwaga nieuwzględniona
Autor uwagi nie precyzje jaka forma przeznaczenia miała by zostać zaprojektowana w
miejsce UP2 oraz nie określa docelowego usytuowania UP2.
Uwaga nieuwzględniona
Autor uwagi nie precyzje jaka forma przeznaczenia miała by zostać zaprojektowana w
miejsce UP2 oraz nie określa docelowego usytuowania UP2.
Uwaga nieuwzględniona
Autor uwagi nie precyzje jaka forma przeznaczenia miała by zostać zaprojektowana w
miejsce UP2 oraz nie określa docelowego usytuowania UP2.

822

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2020.

2021.

2118

2119

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Apostoł
Agnieszka

Apostoł Paweł

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
Nie zgadza się na
Wyznaczanie terenu UP2 w „tym
projektowanym miejscu”, przewidzieć inny
teren

5
86 obręb 74

Wnosi uwagi:
Źle zaprojektowane drogi – na istniejących
budynkach

250/2 obręb 73

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4

R2

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Autor uwagi nie precyzje jaka forma przeznaczenia miała by zostać zaprojektowana w
miejsce UP2 oraz nie określa docelowego usytuowania UP2.
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym
dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie
posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne
opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo
znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2022.

2023.

2120

2121

Apostoł Paweł

Apostoł Paweł

Żąda:
Wykreślenia zapisu o szerokości działki 16
m i 20 m pod zabudowę

250/2 obręb 73

Wnosi uwagi:
Źle zaprojektowany układ komunikacyjny

86 obręb 74

R2

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

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.

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.

823

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2024.

2122

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
Monczak Jerzy Wnosi uwagi:
Źle zaprojektowany układ komunikacyjny

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
86 obręb 74

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
MN4

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2025.

2123

Monczak Maria Wnosi uwagi:
Źle zaprojektowany układ komunikacyjny

86 obręb 74

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2026.

2124

Apostoł
Agnieszka

Wnosi uwagi:
Źle zaprojektowany układ komunikacyjny

86 obręb 74

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

824

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2125

2126

2127

2128

2129

2130

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Apostoł Paweł

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
Wnosi uwagi:
Nie zaplanowano remontu i wzmocnienia
wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły
na odcinku od toru kajakowego do
Skawiny, po obu stronach
Monczak Jerzy Wnosi uwagi:
Nie zaplanowano remontu i wzmocnienia
wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły
na odcinku od toru kajakowego do
Skawiny, po obu stronach
Monczak Maria Wnosi uwagi:
Nie zaplanowano remontu i wzmocnienia
wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły
na odcinku od toru kajakowego do
Skawiny, po obu stronach
Apostoł
Wnosi uwagi:
Nie zaplanowano remontu i wzmocnienia
Agnieszka
wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły
na odcinku od toru kajakowego do
Skawiny, po obu stronach
Apostoł
Wnosi uwagi:
Nie uwzględniono siedmiu uwag z dnia 25Agnieszka
08-2008 Oinii R.M.K. Komisji Planowania
Przestrzennego nr. 118/200

5
86 obręb 74,

Apostoł Paweł

250/2 obręb 73

Wnosi uwagi:
Nie zaplanowano poszerzenia terenu
cmentarza parafialnego

86 obręb 74,

86 obręb 74,

86 obręb 74,

86 obręb 74

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4

MN4

MN4

MN4

MN4

R2

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Remont i wzmocnienie wałów należy do zadań właściwych instytucji i organów.
W projekcie planu wskazano ustalenia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Uwaga nieuwzględniona
Remont i wzmocnienie wałów należy do zadań właściwych instytucji i organów.
W projekcie planu wskazano ustalenia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Uwaga nieuwzględniona
Remont i wzmocnienie wałów należy do zadań właściwych instytucji i organów.
W projekcie planu wskazano ustalenia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Uwaga nieuwzględniona
Remont i wzmocnienie wałów należy do zadań właściwych instytucji i organów.
W projekcie planu wskazano ustalenia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Uwaga nieuwzględniona
W zakresie opinii Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK (9):
W projekcie planu uwzględniono uwagi Komisji zawarte w punktach: 2, 4, 5 (częściowo), 6,
8, 9.
Nie uwzględniono uwag zawartych w pkt: 1, 3, 7, 10.
Opinia Komisji nie jest wiążąca przy sporządzaniu projektu planu.
Uwaga nieuwzględniona
Nie było składanych do projektu planu wniosków o poszerzenie cmentarza.
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.

2033.

2131

Monczak Jerzy Wnosi uwagi:
Nie zaplanowano poszerzenia terenu
cmentarza parafialnego

86 obręb 74

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Nie było składanych do projektu planu wniosków o poszerzenie cmentarza.
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.

2034.

2132

Monczak Maria Wnosi uwagi:
Nie zaplanowano poszerzenia terenu
cmentarza parafialnego

86 obręb 74

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Nie było składanych do projektu planu wniosków o poszerzenie cmentarza.
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.

825

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2035.

2036.

2133

2134

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Apostoł
Agnieszka

Apostoł Paweł

TREŚĆ UWAGI
4
Wnosi uwagi:
Nie zaplanowano poszerzenia terenu
cmentarza parafialnego

Sprzeciw wobec:
Poszerzania ulic Bolesława Śmiałego,
Obrony Tyńca, Benedyktyńskiej

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
86 obręb 74

250/2 obręb 73

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4

R2

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2037.

2135

Monczak Jerzy Sprzeciw wobec:
Poszerzania ulic Bolesława Śmiałego,
Obrony Tyńca, Benedyktyńskiej

86 obręb 74

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

826

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2038.

2136

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
Monczak Maria Sprzeciw wobec:
Poszerzania ulic Bolesława Śmiałego,
Obrony Tyńca, Benedyktyńskiej

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
86 obręb 74

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
MN4

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2039.

2137

Apostoł
Agnieszka

Sprzeciw wobec:
Poszerzania ulic Bolesława Śmiałego,
Obrony Tyńca, Benedyktyńskiej

86 obręb 74

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2040.

2041.

2042.

2138

2139

2140

Apostoł Paweł

Wnosi uwagi:
W planie nie uwzględniono remontu ulic i
wykonania chodników

Monczak Jerzy Wnosi uwagi:
W planie nie uwzględniono remontu ulic i
wykonania chodników

Monczak Maria Wnosi uwagi:
W planie nie uwzględniono remontu ulic i
wykonania chodników

250/2 obręb 73

86 obręb 74

86 obręb 74

R2

MN4

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu wskazuje się zasady zagospodarowania terenów, natomiast nie rozstrzyga
się kwestii tak szczegółowych jak remont ulic i wykonanie chodników.
Określenie parametrów pasów drogowych umożliwi w przyszłości w oparciu o projekty
techniczne realizację oczekiwanych inwestycji.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu wskazuje się zasady zagospodarowania terenów, natomiast nie rozstrzyga
się kwestii tak szczegółowych jak remont ulic i wykonanie chodników.
Określenie parametrów pasów drogowych umożliwi w przyszłości w oparciu o projekty
techniczne realizację oczekiwanych inwestycji.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu wskazuje się zasady zagospodarowania terenów, natomiast nie rozstrzyga
się kwestii tak szczegółowych jak remont ulic i wykonanie chodników.
Określenie parametrów pasów drogowych umożliwi w przyszłości w oparciu o projekty
techniczne realizację oczekiwanych inwestycji.

827

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2043.

2044.

2141

2142

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Apostoł
Agnieszka

Apostoł Paweł

TREŚĆ UWAGI
4
Wnosi uwagi:
W planie nie uwzględniono remontu ulic i
wykonania chodników

Żąda:
Poprowadzenia trasy rowerowej dalej od
Toru Kajakowego do Skawiny wałem
przeciwpowodziowym

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
86 obręb 74

250/2 obręb 73

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4

R2

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu wskazuje się zasady zagospodarowania terenów, natomiast nie rozstrzyga
się kwestii tak szczegółowych jak remont ulic i wykonanie chodników.
Określenie parametrów pasów drogowych umożliwi w przyszłości w oparciu o projekty
techniczne realizację oczekiwanych inwestycji.
Uwaga nieuwzględniona
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.

2045.

2143

Monczak Jerzy Żąda:
Poprowadzenia trasy rowerowej dalej od
Toru Kajakowego do Skawiny wałem
przeciwpowodziowym

86 obręb 74

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
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.

2046.

2144

Monczak Maria Żąda:
Poprowadzenia trasy rowerowej dalej od
Toru Kajakowego do Skawiny wałem
przeciwpowodziowym

86 obręb 74

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
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.

2047.

2145

Apostoł
Agnieszka

Żąda:
Poprowadzenia trasy rowerowej dalej od
Toru Kajakowego do Skawiny wałem
przeciwpowodziowym

86 obręb 74

MN4

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
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.

2048.

2146

Apostoł Paweł

250/2 obręb 73
Wnosi uwagi:
Nie zrealizowano wytycznych studium min.
„Kształtowanie nowych terenów
skupionych zabudowy o niskiej
intensywności, podporządkowane ochronie
przyrody i krajobrazu”

R2

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga zbyt ogólna, brak szczegółowych zarzutów.
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.

828

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2049.

2147

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Pac Wiesława,
Pac
Włodzimierz

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
obszar planu
Sprzeciw wobec:
 Poszerzeniu ul. Bogucianka
 Braku kanalizacji
 Braku możliwości rozbudowy i
nadbudowy domów zlokalizowanych
przy ul. Bogucianka
 Nie naniesieniu istniejących budynków,
stą projektowane sądrogi na terenach
gdzie aktualnie stoją domy
 Braku miejsca na przychodnię zdrowia
 Braku w projekcie poszerzenia
cmentarza
 Brak miejsca pod szkołę
 Brak chodników przy ulicach,
wodociągów, oznaczonych miejsc dla
pieszych oraz nowych dróg dojazdowych
do posesji
 Równoległych dróg wzdłuż wałów
wiślanych odciążających ruch
samochodowy na trasie Rynek DębnickiSkawina

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym
dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie
posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne
opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo
znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej –
Załącznik nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę
projektowanych korytarzy transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub
rozbudową istniejących.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących
budynków.
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.
Nie było składanych wniosków do projektu planu o poszerzenie cmentarza.
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.
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.
Projekt planu wskazuje ogólne zasady kształtowania zabudowy.

829

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2050.

2148

IMIĘ I
NAZWISKO
DOTYCZY
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
DZIAŁEK
uwagę:
3
4
5
180
Rąpała Edward Sprzeciw wobec:
obręb 75
 Wytyczenia drogi dzielącej działki o
numerach od 173 do 184 na dwie części
 Wytyczenia drogi wzdłuż cieku
wodnego po terenach działek od 173 do
185
 Rozbudowie i poszerzeniu ulic
B.Śmiałego i poprowadzenia ruchu
tranzytowego do Skawiny i dalej przez
centrum Tyńca
 Likwidacji budynku byłego przedszkola
w Tyńcu
Wnosi o:
 Przyspieszenie prac nad planowaniem i
budową kanalizacji sanitarnej w osiedlu
 Przyjęcie planu rozbudowy cmentarza
 Przyjęcie możliwości budowy na 1
działce więcej niż 1go budynku
mieszkalnego

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4
KDL
KDD
WS

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego
budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym
dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie
posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne
opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo
znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej –
Załącznik nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Nie było zgłaszanych do projektu planu wniosków o poszerzenie cmentarza.
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.

830

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2051.

2149

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Lelek Wacław

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
180
Sprzeciw wobec:
obręb 75
 Wytyczenia drogi dzielącej działki o
numerach od 173 do 184 na dwie części
 Wytyczenia drogi wzdłuż cieku
wodnego po terenach działek od 173 do
185
 Rozbudowie i poszerzeniu ulic
B.Śmiałego i poprowadzenia ruchu
tranzytowego do Skawiny i dalej przez
centrum Tyńca
 Likwidacji budynku byłego przedszkola
w Tyńcu
Wnosi o:
 Przyspieszenie prac nad planowaniem i
budową kanalizacji sanitarnej w osiedlu
 Przyjęcie planu rozbudowy cmentarza
 Przyjęcie możliwości budowy na 1
działce więcej niż 1go budynku
mieszkalnego

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4
KDL
KDD
WS

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego
budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym
dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie
posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne
opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo
znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej –
Załącznik nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Nie było zgłaszanych do projektu planu wniosków o poszerzenie cmentarza.
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.

831

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2052.

2150

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Lelek
Małgorzata

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
180
Sprzeciw wobec:
obręb 75
 Wytyczenia drogi dzielącej działki o
numerach od 173 do 184 na dwie części
 Wytyczenia drogi wzdłuż cieku
wodnego po terenach działek od 173 do
185
 Rozbudowie i poszerzeniu ulic
B.Śmiałego i poprowadzenia ruchu
tranzytowego do Skawiny i dalej przez
centrum Tyńca
 Likwidacji budynku byłego przedszkola
w Tyńcu
Wnosi o:
 Przyspieszenie prac nad planowaniem i
budową kanalizacji sanitarnej w osiedlu
 Przyjęcie planu rozbudowy cmentarza
 Przyjęcie możliwości budowy na 1
działce więcej niż 1go budynku
mieszkalnego

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4
KDL
KDD
WS

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego
budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym
dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie
posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne
opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo
znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej –
Załącznik nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Nie było zgłaszanych do projektu planu wniosków o poszerzenie cmentarza.
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.

832

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2053.

2151

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Rąpała Maria

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
180
Sprzeciw wobec:
obręb 75
 Wytyczenia drogi dzielącej działki o
numerach od 173 do 184 na dwie części
 Wytyczenia drogi wzdłuż cieku
wodnego po terenach działek od 173 do
185
 Rozbudowie i poszerzeniu ulic
B.Śmiałego i poprowadzenia ruchu
tranzytowego do Skawiny i dalej przez
centrum Tyńca
 Likwidacji budynku byłego przedszkola
w Tyńcu
Wnosi o:
 Przyspieszenie prac nad planowaniem i
budową kanalizacji sanitarnej w osiedlu
 Przyjęcie planu rozbudowy cmentarza
 Przyjęcie możliwości budowy na 1
działce więcej niż 1go budynku
mieszkalnego

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4
KDL
KDD
WS

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego
budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym
dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie
posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne
opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo
znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej –
Załącznik nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Nie było zgłaszanych do projektu planu wniosków o poszerzenie cmentarza.
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.

833

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2054.

2152

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Lelek
Aleksandra

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
180
Sprzeciw wobec:
obręb 75
 Wytyczenia drogi dzielącej działki o
numerach od 173 do 184 na dwie części
 Wytyczenia drogi wzdłuż cieku
wodnego po terenach działek od 173 do
185
 Rozbudowie i poszerzeniu ulic
B.Śmiałego i poprowadzenia ruchu
tranzytowego do Skawiny i dalej przez
centrum Tyńca
 Likwidacji budynku byłego przedszkola
w Tyńcu
Wnosi o:
 Przyspieszenie prac nad planowaniem i
budową kanalizacji sanitarnej w osiedlu
 Przyjęcie planu rozbudowy cmentarza
 Przyjęcie możliwości budowy na 1
działce więcej niż 1go budynku
mieszkalnego

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
MN4
KDL
KDD
WS

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego
budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym
dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są - nie
posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne
opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo
znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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.
W projekcie planu zaprojektowano przebiegi infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej –
Załącznik nr 2 – Infrastruktura techniczna.
Nie było zgłaszanych do projektu planu wniosków o poszerzenie cmentarza.
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.

2055.

2153

Rajtar Bożena

Wnosi o:
Przekształcenie działki rolniczej na działkę
budowlaną

266/1 obręb 73

R2

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2056.

2154

Dzierwa
Barbara

Wnosi o:
Przekształcenie działki rolniczej na działkę
budowlaną

266/2 obręb 73

R2

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

834

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2057.

2058.

2059.

2155

2158

2159

2060.

2161

2061.

2162

2062.

2163

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Rajtar Bożena

Kłosowska
Beata

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.

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

obszar planu

 Domaga się uaktualnienia map na których obszar planu
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
Giermek Emilia Odwołuje się od p.z.p dla terenu TyniecOsiedle
Kłosowska
Beata

Kłosowska
Beata

Kłosowska
Beata

Żąda
wykreślenia zakazu wznoszenia
wolnostojących obiektów usługowych w
terenach MN – zablokuje to np.
przeznaczenia domu na działalność
gastronomiczną, mini-pensjonatu.

obszar planu

Proponuje
zezwolić na wznoszenie obiektów
usługowych do obsługi ruchu
turystycznego.
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

Wyjaśnienie

7

8

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

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

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona z uwag i na brak sprecyzowanych zarzutów do planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

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

W projekcie planu 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.

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.

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

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.

835

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2063.

2164

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Kłosowska
Beata

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
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.

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2064.

2165

Kłosowska
Beata

obszar planu
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
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
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.

2065.

2166

Kłosowska
Beata

obszar planu
Żąda
zmniejszenia strefy ochronnej od lasów bez
możliwości zabudowy z 30m do
obowiązującej w przepisach ogólnych 12 m
Mieszkańcy Tyńca nie są bandą wandali
chcących niszczyć lasy, które częstokroć
sami sadziliśmy. W Tyńcu bardzo dużo
budynków np. na Obrony Tyńca, Danusi
Jurandówny czy Walgierza Wdałego jest
usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
lasu.

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

836

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2066.

2067.

2167

2168

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Kłosowska
Beata

Kłosowska
Beata

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
obszar planu
Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia
możliwości zabudowy działek o szerokości
mniejszej niż 16 m dla terenów MN1, MN2
oraz mniejszej niż 20 m dla terenów MN4
zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK (większość działek nie
spełnia tego warunku – są węższe).
Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic Bogucianka i
Bolesława Śmiałego w drogi zbiorcze

obszar planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7

8

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

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

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.

Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego
szerokość jest 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.

2068.

2169

Marczyk
Małgorzata

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
 przekształcenie ulicy Obrony Tyńca w
ulicę jednokierunkową

obszar planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego
szerokość jest 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.

837

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2069.

2170

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

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Proponuje:
 zaplanować chodniki i remont drogi
zgodnie z przygotowanym już planem
przygotowanym na zlecenie Rady
Dzielnicy VIII
 przekształcenie ulicy Obrony Tyńca w
ulicę jednokierunkową

Uwaga nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego
szerokość jest 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.

2070.

2171

Marczyk
Henryka

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
 przekształcenie ulicy Obrony Tyńca w
ulicę jednokierunkową

obszar planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego
szerokość jest 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.

838

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2071.

2172

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

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Proponuje:
 zaplanować chodniki i remont drogi
zgodnie z przygotowanym już planem
przygotowanym na zlecenie Rady
Dzielnicy VIII
 przekształcenie ulicy Obrony Tyńca w
ulicę jednokierunkową

Uwaga nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego
szerokość jest 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.

2072.

2173

Marczyk
Krzysztof

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
 przekształcenie ulicy Obrony Tyńca w
ulicę jednokierunkową

obszar planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Wnioskowane zabezpieczenie chodników wymaga poszerzenia pasa drogowego, którego
szerokość jest 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.

839

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2073.

2174

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Marczyk
Maciej

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
obszar planu
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).

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
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.

2074.

2175

Marczyk
Krzysztof

obszar planu
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
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
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.

840

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2075.

2176

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Marczyk
Małgorzata

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
obszar planu
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).

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
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.

2076.

2177

Marczyk
Henryka

obszar planu
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
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
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.

2077.

2178

Marczyk
Joanna

Żąda
wykreślenia zakazu wznoszenia
wolnostojących obiektów usługowych w
terenach MN – zablokuje to np.
przeznaczenia domu na działalność
gastronomiczną, mini-pensjonatu.

obszar planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

Proponuje
zezwolić na wznoszenie obiektów
usługowych do obsługi ruchu
turystycznego.

841

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2078.

2079.

2080.

2081.

2179

2180

2181

2182

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Marczyk
Maciej

Marczyk
Krzysztof

Marczyk
Małgorzata

Marczyk
Henryka

TREŚĆ UWAGI
4
Żąda
wykreślenia zakazu wznoszenia
wolnostojących obiektów usługowych w
terenach MN – zablokuje to np.
przeznaczenia domu na działalność
gastronomiczną, mini-pensjonatu.
Proponuje
zezwolić na wznoszenie obiektów
usługowych do obsługi ruchu
turystycznego.
Żąda
wykreślenia zakazu wznoszenia
wolnostojących obiektów usługowych w
terenach MN – zablokuje to np.
przeznaczenia domu na działalność
gastronomiczną, mini-pensjonatu.
Proponuje
zezwolić na wznoszenie obiektów
usługowych do obsługi ruchu
turystycznego.
Żąda
wykreślenia zakazu wznoszenia
wolnostojących obiektów usługowych w
terenach MN – zablokuje to np.
przeznaczenia domu na działalność
gastronomiczną, mini-pensjonatu.
Proponuje
zezwolić na wznoszenie obiektów
usługowych do obsługi ruchu
turystycznego.
Żąda
wykreślenia zakazu wznoszenia
wolnostojących obiektów usługowych w
terenach MN – zablokuje to np.
przeznaczenia domu na działalność
gastronomiczną, mini-pensjonatu.

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar planu

obszar planu

obszar planu

obszar planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7

8

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe.
Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe.
Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe.
Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe.
Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

Proponuje
zezwolić na wznoszenie obiektów
usługowych do obsługi ruchu
turystycznego.

842

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2082.

2183

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Marczyk
Henryka

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
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.

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2083.

2184

Marczyk
Małgorzata

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
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2084.

2185

Marczyk
Krzysztof

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
przez Radę Miasta
Krakowa

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

843

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2085.

2186

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Marczyk
Maciej

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

4
5
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.

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

7

8

6
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2086.

2187

Marczyk
Joanna

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
przez Radę Miasta
Krakowa

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

2087.

2088.

2193

2194

Marczyk
Henryka

Marczyk
Małgorzata

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
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

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
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

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.

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.

844

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2089.

2090.

2091.

2092.

2093.

2195

2196

2197

2198

2199

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
Marczyk
Krzysztof

Marczyk
Joanna

Marczyk
Maciej

Marczyk
Joanna

Marczyk
Maciej

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

Wyjaśnienie

7

8

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

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
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

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
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

obszar planu
Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia
możliwości zabudowy działek o szerokości
mniejszej niż 16 m dla terenów MN1, MN2
oraz mniejszej niż 20 m dla terenów MN4
zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK (większość działek nie
spełnia tego warunku – są węższe).

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

obszar planu
Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia
możliwości zabudowy działek o szerokości
mniejszej niż 16 m dla terenów MN1, MN2
oraz mniejszej niż 20 m dla terenów MN4
zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK (większość działek nie
spełnia tego warunku – są węższe).

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

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.

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.

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.

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