Załącznik Nr 4 do uchwały Nr CXIII/1156/06
Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

OBSZARU ZABŁOCIE W KRAKOWIE
CZĘŚĆ I
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie
w Krakowie został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 25 lipca 2005 r.
do 23 sierpnia 2005r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu
planu, tj. do dnia 6 września 2005 r., wpłynęło 160 uwag (w tym uwaga tej samej treści
dotycząca tego samego zagadnienia w tym samym rejonie od 139 osób – użytkowników
ogrodów działkowych „Płaszów”).
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1704/2005 z dnia 27 września 2005 r.
rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu i wprowadził zmiany do projektu planu
wynikające z uwzględnienia uwag.
W zakresie uwag objętych częścią I załącznika, a nieuwzględnionych przez
Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób
ich rozpatrzenia:
1. Uwaga Nr 1
dotyczy działek nr 132/1, 132/3, 132/4, 132/5, obr.13, które w projekcie planu znajdują się
na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej A.12 MU, z podstawowym przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parterze, oraz są objęte nakazem
lokalizacji zabudowy plombowej o wysokości do 12 m.
Pan Marek Głogowski
wniósł uwagę, dotyczącą zmiany parametrów wysokości zabudowy z 12,0 m do 18,5 m.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
W obszarze - Starego Podgórza, w którym znajdują się posesje przy ul. Kącik 10 i 14 obowiązuje zachowanie historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego, wpisanego
do rejestru zabytków (NR A-608) i utrwalenie istniejących struktur z kwartałami zwartej
zabudowy o ustalonych pierzejach i wysokości (§ 11 ustaleń planu).
Ustalenia projektu planu przewidują możliwość wymiany „substancji budowlanej” do
wysokości 12m (4 kondygnacje), w celu dostosowania do historycznej tkanki tego
fragmentu miasta i nawiązania do ustalonych parametrów zabudowy po przeciwnej stronie
ulicy (kwartał A13.MU). Podwyższenie zabudowy do wnioskowanej wysokości 18,5m
spowodowałoby zaburzenie specyficznego charakteru wnętrza urbanistycznego i przestrzeni
publicznej ul. Kącik.

1

2. Uwaga Nr 2
dotyczy proponowanego przebiegu linii szybkiego tramwaju od placu Boh. Getta –
ul. Na Zjeździe – pod wiaduktem kolejowym na ul. Zabłocie. Proponowana trasa
przebiegałaby przez tereny oznaczone w projekcie planu: A.KDZ+T – Teren dróg
publicznych – ulica zbiorcza z tramwajem tradycyjnym, B.KDL - Teren dróg publicznych –
ulica lokalna.
Pan Albin Ksieniewicz
wniósł uwagę, która dotyczyła zarezerwowania terenu dla przebiegu linii szybkiego
tramwaju od placu Bohaterów Getta – ulicą Na Zjeździe – pod wiaduktem kolejowym
na ulicę Zabłocie i dalej terenem po byłych składowiskach węgla przy ul. Zabłocie do Mostu
Kotlarskiego.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Wskazana w uwadze trasa przebiegu tramwaju szybkiego jest niezgodna ze Studium,
w którym ustalony został dla całego miasta układ perspektywicznego systemu sieci
tramwaju szybkiego. Zgodnie z ustaleniami Studium trasa tramwaju szybkiego
na połączeniu między ul. Wielicką a Kotlarską (z przekroczeniem terenu kolejowego
w rejonie stacji Płaszów) została przewidziana w odległości 700 – 800 m od tramwaju
tradycyjnego w ul. Wielickiej w ramach odrębnego sporządzanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Trasy Nowopłaszowskiej”.
Ponadto, na ustalenie przeznaczenia tych terenów dla tramwaju szybkiego nie pozwalają
warunki wysokościowe w strefie węzła drogowego Most Kotlarski / ul. Zabłocie. Duża
różnica wysokości między jezdniami w dostępnym potencjalnie terenie dla przyłączenia
tramwaju z ul. Zabłocie do tramwaju w Moście Kotlarskim oraz pochylenie zjazdu z Mostu
Kotlarskiego, nie spełniają wymagań stawianych tego rodzaju rozwiązaniom przez przepisy
§51 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 poz.430).
3. Uwaga Nr 3
dotyczy działki nr 1/5, obr. 14, która w projekcie planu znajduje się w terenie zieleni
urządzonej -B1.ZP/B, z przeznaczeniem pod ogólnie dostępną zieleń urządzoną parkową
p.n. Bulwary Wiślane, oraz objętym nakazem przeniesienia istniejącego portu rzecznego
żeglugi krakowskiej i nakazem likwidacji budynków zlokalizowanych w międzywalu rzeki
Wisły.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
wniósł uwagę, która dotyczy § 44 ust. 2 pkt 1 projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie, który zawiera nakaz przeniesienia
istniejącego portu rzecznego Żeglugi Krakowskiej. Taki zapis ogranicza możliwość
funkcjonowania drogi wodnej na rzece Wiśle, a także utrudnia funkcjonowanie istniejących
przedsiębiorstw żeglugowych. Zdaniem RZGW Samorząd Miasta Krakowa powinien
pomóc w znalezieniu alternatywnej lokalizacji portu przeładunkowego nad Wisłą,
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co stanowiłoby realizację zapisów Studium, mówiących o konieczności podjęcia działań
aktywizujących funkcjonalnie tereny międzywala Wisły oraz promujących transport rzeczny
– pasażerski i towarowy – wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury dla jej
funkcjonowania.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Likwidacja (przeniesienie) istniejącego portu rzecznego Żeglugi Krakowskiej nie oznacza
ograniczenia możliwości funkcjonowania drogi wodnej na rzece Wiśle.
Wskazanie nowej lokalizacji dla portu przeładunkowego towarów masowych nie jest
przedmiotem planu; plan może ustalać przeznaczenie terenów wyłącznie w obszarze
objętym granicami ustalonymi uchwałą Nr XXXVI/321/04 RMK z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Zabłocie.
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w projekcie planu, przeładunkowy charakter
wykorzystania terenów przez Żeglugę Krakowską został wykluczony. Uzasadnieniem dla
takiego ustalenia jest zachowanie zgodności z przyjętymi w Studium - kierunkami polityki
przestrzennej – gdzie obecne miejsce przeładunku towarów masowych znajduje się
w „kluczowym obszarze aktywizacji o znaczeniu kulturowym – Bulwary Wiślane”
w Śródmieściu Krakowa. Wyjątkowa atrakcyjność lokalizacyjna Podgórza i Śródmieścia
oraz ekspozycja widokowa z urządzonych lewobrzeżnych bulwarów Wisły - nie pozwalają
na utrzymanie na prawym brzegu Wisły (dokładnie vis-a-vis ) funkcji przeładunku towarów
masowych.
Obszar B1.ZP/B, to projektowane rozwinięcie prawobrzeżnych Bulwarów Wisły jako
„miejskiego parku rzecznego”, którego aktywizacja funkcjonalna (brzegów i samej rzeki)
winna iść w kierunku rozwoju funkcji turystycznej.

4. Uwaga Nr 4
dotyczy terenów będących własnością Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
Chemobudowa SA Kraków – w kwartałach: C15.U, C16.U, C17.U, C18.U i C19.U, które
w projekcie planu przeznaczone są pod Teren usług komercyjnych z podstawowym
przeznaczeniem pod tereny wystawiennicze i konferencyjne, obiekty biurowe, usługowe,
hotele i handel detaliczny, ponadto objęte są zakazem lokalizacji obiektów usługowych
z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m².
Chemobudowa - Kraków Spółka Akcyjna
wniosła uwagę, która dotyczyła:
4.1. zniesienia zapisu § 9 ust. 7 pkt 15 w projekcie planu dot. zakazu lokalizacji obiektów
usługowych z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych
o powierzchni
sprzedaży
powyżej
2000m²
i
dopuszczenia
obiektów
wielkoprzestrzennych – w odniesieniu do kwartałów zabudowy oznaczonych
symbolami: C15.U, C16.U, C17.U, C18.U i C19.U;
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4.2. dopuszczenia przeznaczenia terenu przy ul. Klimeckiego pod budownictwo
mieszkaniowe.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w zakresie pkt 4.1,
a częściowo uwzględnił ją w zakresie pkt 4.2.
Uwaga została uwzględniona przez Radę Miasta Krakowa w zakresie części pkt 4.2,
nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona w zakresie pkt 4.1.
Wyjaśnienie:
Ad. 4.1. Ustalenia projektu planu zawierają zakaz lokalizacji obiektów usługowych
z lokalami handlowymi lub samodzielnych obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2 w odniesieniu do całego obszaru objętego planem
(§ 9 ust. 7 pkt 15). Przyjęta zasada kształtowania ładu przestrzennego w obszarze
objętym planem związana jest z koniecznością wykluczenia inwestycji
generujących wzmożony ruch w obszarze strefy miejskiej. Takie ustalenie jest
zgodne z przyjętymi kierunkami polityki przestrzennej w Studium.
5. Uwaga Nr 5
dotyczy wg wniesionej uwagi: działki nr 97/3 obr. 128 (mały) ul. Dekerta 12 (faktycznie:
działki nr 147 obr. 14 Podgórze), która w projekcie planu przeznaczona jest pod Teren
zabudowy mieszkaniowej - B12.M – z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową niską (N); część działki znajduje się w zasięgu ustalonej projektem planu
„strefy specjalnej” od kolei obwodowej. Zgodnie z §10 ust. 1 pkt 18 lit. b, d, e, f - wymagane
odległości obejmują:
lit. b) dla lokalizacji obiektów z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi – nie mniej niż 25 m
od osi skrajnego toru linii kolejowej obwodowej,
lit. d) dla lokalizacji wszelkich budynków i budowli – nie mniej niż 20 m od osi skrajnego
toru każdej linii kolejowej,
lit. e) dla sytuowania drzew i krzewów – nie mniej niż 15 m od osi skrajnego toru każdej
linii kolejowej,
lit. f) dla lokalizacji wszelkich budynków i budowli - nie mniej niż 10 m od linii
rozgraniczającej teren kolejowy.
Pani Marianna Górny
wniosła uwagę, która zawierała zastrzeżenia do utworzenia na nieruchomości pasa
ochronnego kolei i pozbawienia jej cech działki budowlanej w 2/3 powierzchni.
Dalej właścicielka działki podnosi, że strefa ochronna została znacznie powiększona
w stosunku do wymagań przepisów, jak również nie przedstawiono żadnych uregulowań
prawnych w tym zakresie, co jest naruszeniem przepisów prawa. Dom znajdujący się na
działce pochodzi z końca XIX w. i jego stan wymaga generalnego remontu. Zainteresowana
podkreśla, iż objęcie działki strefą ochronną kolei pozbawia ją możliwości remontu lub
budowy nowego domu w formie odtworzenia istniejącej substancji. Nieruchomość jest
w pełni uzbrojona w infrastrukturę i zakwalifikowana jest jako budowlana - utworzenie na
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jej znacznej części „pasa ochronnego” obniża jej wartość i pozbawia Właścicieli prawa
swobodnego dysponowania własnością.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Działka została zidentyfikowana w oparciu o podany adres: ul. Dekerta 12 i określony
w piśmie opis sytuacji na działce. Nie występuje w tym obszarze wymieniona w piśmie
działka o nr „97/3 obręb 128 (mały)”- wg przeprowadzonego rozpoznania chodzi o działkę
pod budynkiem nr 12, czyli działkę nr 147 obr. 14 jednostka ewidencyjna Podgórze.
Szerokość pasa terenu o ograniczonym użytkowaniu i nieprzekraczalna linia zabudowy dla
sytuowania nowych budynków i budowli od terenu i linii kolejowej zostały ustalone
w projekcie planu przy uwzględnieniu przepisów odrębnych i uzyskanych wskazań do
projektu planu w trakcie jego sporządzania. Jest to niezbędna odległość dla ochrony
zabudowy mieszkalnej a zarazem minimalna w tych warunkach. Istniejący budynek może
więc zostać rozbudowany wyłącznie w części, która nie przekracza ustalonej linii zabudowy
i nie znajduje się w terenie o ograniczonym użytkowaniu (strefie specjalnej).
Natomiast remonty bieżące zabezpieczające (również generalne) mogą być prowadzone
zgodnie z przepisami odrębnymi.
Nieprzekraczalna linia zabudowy i szerokość pasa terenu o ograniczonym użytkowaniu
wynika z:
− ustalonej strefy (lit. d, e, f) opartej na przepisach odrębnych Rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków
dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej,
a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów
przeciwpożarowych (§ 1.ust. 1 i 2 oraz § 2.),
− ustalonej strefy (lit. b) opartej na Rozp. MŚ z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości
progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81) oraz Rozp. MŚ z dnia 29 lipca
2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 1788,
poz 1841).
Mapa akustyczna opracowana przez AGH 2002 r.- zawierająca poziomy hałasu –
równoważne poziomowi dźwięku A w (dB) z uwzględnieniem przebiegu linii kolejowej
na wysokim nasypie, stanowiła uwarunkowanie do sporządzanego projektu planu.
W przypadku działki nr 147 obr. 14 - jest to poziom hałasu rzędu 52,5 -57,5 dB. Zgodnie
z Rozp. MŚ z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczonych poziomów hałasu
w środowisku – zał. do Rozp.: tab.1 – dopuszczalny poziom hałasu powodowany przez
drogi lub linie kolejowe wynosi dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 50-55
dB (odpowiednio w porze dnia i nocy), natomiast wartości progowe podane w Rozp. MŚ z
dnia 9 stycznia 2002 r.– wynoszą odpowiednio 67-75 dB.
We wniosku do planu - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (pismo znak IZDK3-5070-51/04
z dnia 21.04.2004 r. ) – został określony m.in. wymóg wykluczenia wzdłuż linii kolejowej z uwagi na wpływ hałasu i drgań na środowisko - lokalizowania budynków i budowli
w miejscach gdzie natężenie równoważnego poziomu dźwięku przekracza wartości progowe
określone w wyżej wymienionym Rozporządzeniu. Zgodnie z treścią pisma – w razie
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zabudowy przyległych do terenu kolejowego działek - PKP Polskie Linie Kolejowe nie SA
nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z przekroczeniem dopuszczalnego
hałasu oraz innych uszkodzeń budynków i budowli spowodowanych drganiami
wywołanymi przez przejeżdżający tabor kolejowy.
6. Uwaga Nr 6
dotyczy działki nr 171 obr. 13 Podgórze, pl. Boh. Getta 17, która w projekcie planu
przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej - A7.MU; dom przy Placu
Boh. Getta 17 proponowany jest do wpisania do rejestru zabytków i zalicza się do
podstawowych elementów podlegających ochronie.
Państwo Maria i Andrzej Szopa
wnieśli uwagę, która dotyczyła wykreślenia z ustaleń projektu planu zapisu zawartego
w § 20 ust. 4 pkt 4 – a obejmującego: „budynki proponowane do wpisu do rejestru zabytków
(Z) – dom przy Placu Bohaterów Getta 17”.
W piśmie składający uwagę podali, iż decyzją Urzędu Dzielnicowego Kraków - Podgórze,
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury, z dnia 18.10.1980 r. został wydany nakaz
rozbiórki budynku, z uwagi na jego zły stan techniczny. Obecnie zamierzają dokonać
rozbiórki i wybudować obiekt harmonizujący funkcją i architekturą z otoczeniem. Ujęcie
budynku jako zabytkowego uniemożliwi im jego rozbiórkę i zobliguje do odtworzenia
obiektu (obowiązek wynikający z ustawy o ochronie dóbr kultury).
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Zapis zawarty w ustaleniach projektu planu § 20 ust. 4 pkt 4 w brzmieniu: „Podstawowymi
elementami zagospodarowania przestrzennego kwartału podlegającymi ochronie są: budynki
proponowane do wpisania do rejestru obiektów zabytkowych (Z): ...oraz domy: plac
Boh. Getta 17,..” – oznacza, że budynek oznaczony nr 17, zbudowany ok. 1800 jest wpisany
do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków i położony jest na obszarze, którego układ
urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków (nr rejestru A-608) oraz na terenie
uznanym za pomnik historii „Kraków-Historyczny Zespół Miasta” na podstawie
rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r.
Po ponownych konsultacjach ze służbami konserwatorskimi (w wyniku wniesionej uwagi)
utrzymuje się zapis o objęciu ochroną budynku przy pl. Bohaterów Getta 17.
Decyzja rozbiórki z 1980 roku, na którą powołują się składający uwagę, dotyczyła
parterowego budynku (zruderowanej oficyny), która nie istnieje już na przedmiotowej
posesji. Budynek proponowany do wpisania do rejestru jest piętrowy i nie jego dotyczyła
wydana w 1980 roku decyzja rozbiórki.
Z punktu widzenia przestrzennych rozwiązań planu, ustalenia projektu planu określają
warunki zagospodarowania terenu działki, warunki jej zabudowy i zasady kompozycji, które
umożliwiają inwestowanie na przedmiotowej działce na odpowiednich zasadach tj. między
innymi przy dostosowaniu do zabudowy sąsiedniej i nie przekroczeniu linii najwyższego
gzymsu i kalenicy dachu w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. Inwestowanie
na działce 171, stanowiącej własność wnoszących uwagę nie jest więc wykluczone, należy
jednakże zastosować przepisy zawarte w ustaleniach planu, a w szczególności § 11 i § 20.
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7. Uwaga Nr 7
dotyczy północnej części terenu firmy „Chemobudowa” (dz. nr 65/5) w sąsiedztwie firmy
„Andbud” (dz. nr 63/1) i terenu przyległego od strony płn. - wschodniej do firmy „Andbud”,
które znajdują się w terenie usług komercyjnych - C20.U, terenie drogi publicznej
w kategorii drogi lokalnej – C.KDL, terenie drogi publicznej w kategorii drogi dojazdowej –
C.KDD.
Centrum Klinkieru i Ceramiki „ANDBUD” Andrzej Ociepka
wniósł uwagę, która dotyczyła:
7.1. założeń planu tj. przesunięcia przebiegu istniejącej drogi klasy lokalnej (wewnętrznej
drogi „Chemobudowy” od strony północnej) o parę metrów równolegle na północ,
co powoduje zniszczenie bardzo starego drzewostanu, zburzenia stacji trafo
i zniszczenie nowego obiektu realizowanego w firmie „Andbud” zgodnie decyzją
PMK Nr 483/98/A (rozpoczęcie budowy nastąpiło 20.12.99 r. – zgodnie
z powiadomieniem PNB – dziennik budowy 737/99 z dnia 16.11.99 r. i trwa nadal),
7.2. przebiegu nowo zaplanowanej końcówki ul. Portowej o klasie drogi dojazdowej,
7.3. projektowanego ronda na obiektach firmy „ANDBUD” i sąsiada od strony północnej.
Prezydent Miasta Krakowa uwzględnił częściowo wniesioną uwagę w zakresie pkt 7.1,
a uwzględnił ją w zakresie pkt 7.2. oraz pkt 7.3.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona w zakresie części pkt 7.1, nieuwzględnionej przez
Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyjaśnienie:
Ad.7.1. Projektowana droga C.KDL jest ulicą publiczną i nie stanowi skorygowanego
przebiegu prywatnej drogi wewnętrznej firmy „Chemobudowa”. Przeprowadzenie
ulicy o klasie drogi lokalnej w ciągu ulic: Dekerta – Portowa, stanowi jedno
z podstawowych rozwiązań przestrzennych w zakresie komunikacji, służących
obsłudze nowoutworzonych kwartałów przeznaczonych pod inwestycje.
Rezygnacja z takiego przebiegu spowoduje, że założenia przyjęte dla rozwoju
obszaru określonego w studium jako „kluczowego obszaru rozwoju
gospodarczego” nie zostaną spełnione w zakresie komunikacji. W związku
z wniesioną uwagą skorygowany zostaje przebieg tej drogi wyłącznie na odcinku
od istniejącej stacji transformatorowej SN/nn w kierunku projektowanego ronda,
przewidując przebudowę stacji transformatorowej SN/nn zgodnie z projektem
planu.
8. Uwaga Nr 8
dotyczy dwóch budynków wraz z działką nr 23 obr. 14 Podgórze, przy ul. Zabłocie 13, które
znajdują się w terenie usług komercyjnych – B2.U, budynki proponowane do wpisania do
rejestru zabytków (Z): ul. Zabłocie 13 z działką nr 23 są podstawowymi elementami
zagospodarowania przestrzennego kwartału podlegającymi ochronie.
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Pan Marek Morawiec
wniósł uwagę, która dotyczyła zmiany zapisu w projekcie planu ujętego w § 45 pkt 4 – tj.
nie wpisywania do rejestru zabytków dwóch budynków wraz z działką przy ul. Zabłocie 13
i nie uznawania budynków i działki jako zabytków.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga została uwzględniona przez Radę Miasta Krakowa.
9. Uwaga Nr 9
dotyczy działki nr 44 obr. 16, która w projekcie planu znajduje się w: terenach zieleni
urządzonej - C24.ZP, z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostępną parkową zieleń
urządzoną z dopuszczeniem utrzymania jako przeznaczenia tymczasowego,
dotychczasowego użytkowania terenu tj. istniejących ogrodów działkowych „Płaszów” na
okres 5 lat od dnia wejścia w życie planu; terenach usług komercyjnych – C25.U, C26.U,
C27.U, C28.U z dopuszczeniem jw.
Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd Małopolski (wniosek zbiorowy – wg
załączonej listy 138 podpisów)
wniósł uwagę, która dotyczyła opisania w projekcie planu dz. nr 44 obr. 16 jako zieleni
Ogrodu Działkowego „Płaszów” w Krakowie.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
W projekcie planu działka nr 44 obr. 16 stanowiąca obecnie teren ogrodu działkowego
„Płaszów” przeznaczona została (docelowo) na:
- w części zachodniej – Tereny zieleni publicznej (ZP)
- w części wschodniej – Tereny usług komercyjnych (UC)
Przeznaczenie takie jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności
projektu planu ze studium wymagają przepisy ustawy.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami odrębnymi.
10. Uwaga Nr 10
dotyczy działki nr 44 obr. 16, które w projekcie planu znajdują się w: terenach zieleni
urządzonej - C24.ZP, z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostępną parkową zieleń
urządzoną z dopuszczeniem utrzymania jako przeznaczenia tymczasowego,
8

dotychczasowego użytkowania terenu tj. istniejących ogrodów działkowych „Płaszów” na
okres 5 lat od dnia wejścia w życie planu; terenach usług komercyjnych – C25.U, C26.U,
C27.U, C28. U z dopuszczeniem jw.
Polski Związek Działkowców – Pracowniczy Ogród Działkowy „PŁASZÓW”
wniósł uwagę, która dotyczyła ujęcia w projekcie planu Pracowniczych Ogrodów
Działkowych „Płaszów” jako ogrody działkowe w dotychczasowych granicach.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów” obejmujących działkę nr 44
obr. 16, w projekcie planu został przeznaczony (docelowo) na:
− w części zachodniej – Tereny zieleni publicznej (ZP)
− w części wschodniej – Tereny usług komercyjnych (UC)
Przeznaczenie takie jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności
projektu planu ze studium wymagają przepisy ustawy.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych w projekcie planu zostały wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami odrębnymi.
11. Uwaga Nr 11
dotyczy działki nr 1/5, obr. 14, która w projekcie planu znajduje się w terenach zieleni
urządzonej - B1.ZP/B, z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostępną zieleń
urządzoną parkową p.n. Bulwary Wiślane z nakazem przeniesienia istniejącego portu
rzecznego żeglugi krakowskiej oraz likwidacji budynków zlokalizowanych w międzywalu
rzeki Wisły.
Przedsiębiorstwo Prywatne Żegluga Krakowska
wniosło uwagę, która dotyczyła uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Zabłocie istniejącej Bazy Przeładunkowej PP Żeglugi
Krakowskiej.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Zakaz lokalizacji terenu przeładunku towarów masowych (piasku, węgla itp) nie oznacza
ograniczenia możliwości funkcjonowania drogi wodnej na rzece Wiśle i likwidacji portu
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rzecznego Żeglugi Krakowskiej - a tylko zmianę jego funkcji na pasażerską, co spowoduje,
że droga wodna stanie się atrakcyjnym elementem w sieci komunikacji miejskiej ustalonej
w Studium.
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w projekcie planu (§ 44 ust. 2 pkt 1 lit. c), przeładunkowy
charakter wykorzystania terenów przez żeglugę krakowską został wykluczony i nakazana
budowa przystanku tramwaju wodnego, stanowiącego element trasy turystyczno –
krajoznawczej
Uzasadnieniem dla takiego ustalenia jest zachowanie zgodności z przyjętymi w Studium kierunkami polityki przestrzennej – gdzie obecne miejsce przeładunku towarów masowych
znajduje się w„kluczowym obszarze aktywizacji o znaczeniu kulturowym – Bulwary
Wiślane” w Śródmieściu Krakowa. Istniejąca droga wodna na Wiśle na odcinku pomiędzy
Tyńcem-Salwatorem i Stopniem wodnym „Dąbie” ma pełnić funkcję komunikacji
pasażersko-wycieczkowej z planowanymi przystankami pośrednimi w centrum. Przewóz
towarów masowych jest również uwzględniony w rozwoju systemu transportu wodnego
rzeki Wisły, ale dla miejsca przeładunku tych towarów konieczna jest inna (zamienna)
lokalizacja poza wyżej wymienionym „kluczowym obszarem aktywizacji o znaczeniu
kulturowym – Bulwary Wiślane” w obszarze Śródmieścia Krakowa. Wyjątkowa
atrakcyjność lokalizacyjna Podgórza i Śródmieścia oraz ekspozycja widokowa
z urządzonych lewobrzeżnych bulwarów Wisły - nie pozwala na utrzymanie na prawym
brzegu Wisły (dokładnie vis-a-vis ) przeładunku towarów masowych.
Obszar B1.ZP/B, to projektowane rozwinięcie prawobrzeżnych Bulwarów Wiślanych jako
„miejskiego parku rzecznego”, którego aktywizacja funkcjonalna (brzegów i samej rzeki)
winna iść w kierunku rozwoju funkcji turystycznej.
12. Uwaga Nr 12
dotyczy: obiektu nr 52 w kwartale B8.UP i kwartału B8 oraz dopuszczenia dla
wszystkich terenów, lokalizacji niezbędnych elementów urządzeń technicznych o wys. do
2,0 m ponad ustaloną wysokość budynku; pod warunkiem zastosowania odpowiedniej
obudowy dachu detalem architektonicznym (np. attyką).
KCI S.A.
wniosło uwagę, która dotyczyła:
12.1. uzupełnienia przeznaczenia podstawowego w kwartale ozn. B8. o usługi
komercyjne U,
12.2. w § 9 pkt 6 ppkt 12 – zaproponowane brzmienie może ograniczyć lokowanie
urządzeń technicznych koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania w tym
obszarze miasta,
12.3. w § 12 pkt 2 ppkt 8 – wnosi o zniesienie zakazu „lokalizacji w pasach drogowych,
określonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, wielkogabarytowych
reklam” w odniesieniu do budynków o charakterze biurowo-komercyjnym w obrębie
B8.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi w zakresie pkt 12.2, uwzględnił
częściowo wniesioną uwagę w zakresie pkt 12.1.
Uwaga została uznana za niezasadną w zakresie pkt 12.3 i nie została uwzględniona
przez Prezydenta Miasta Krakowa.
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Uwaga została uwzględniona przez Radę Miasta Krakowa w zakresie pkt 12.2 i części
pkt 12.1, nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona w zakresie pkt 12.3.
Ad.12.3. § 12 ust. 2 pkt 8 projektu uchwały w brzmieniu: zakaz lokalizacji w pasach
drogowych, określonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu,
wielkogabarytowych reklam – dotyczy wyłącznie terenów w liniach
rozgraniczających ulic, a nie terenu B.8.
13. Uwaga Nr 13
dotyczy ustaleń projektu planu dla terenów w obszarze B, a w szczególności: terenu usług
publicznych B8.UP z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne: centrum kultury
i sztuki (wystawy stałe i czasowe, galerie sztuki, sale teatralne i festiwalowe, sale
wykładowe), muzeum sztuki i techniki współczesnej, centrum biznesowe; terenu usług
komercyjnych B8.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: inkubator
przedsiębiorczości, obiekty biurowe, handel detaliczny, gastronomia; terenu zieleni
urządzonej B8.ZP/KDX (głównego ciągu pieszego) z podstawowym przeznaczeniem pod
pasaż; terenu usług komercyjnych B10.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi
komercyjne: centrum targowo-konferencyjne, obiekty biurowe, obiekty hotelowe,
gastronomia.
KCI Centrum Zabłocie
wniosło uwagę, która dotyczyła:
13.1. uzupełnienia przeznaczenia podstawowego w kwartale oznaczonym B8. o usługi
komercyjne U,
13.2. w obszarze B.10 – poszerzenia usług komercyjnych o dodatkowe tj.: inkubator
przedsiębiorczości, handel detaliczny, usługi magazynowe, usługi nieuciążliwe,
13.3. zbyt wysokich współczynników miejsc postojowych przy jednoczesnym zachowaniu
proporcji wykorzystania terenu pod zieleń,
13.4. przebiegu linii rozgraniczających pasażu \B8.ZP/KDX oraz B.KDD naruszających
własność KCI,
13.5. przewidywania szerszego podstawowego lub dopuszczalnego przeznaczenia terenu
z uwagi na jego postindustrialny charakter,
13.6. zbyt dużej ilości wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków obiektów w kwartałach
B4, B5, B8,
13.7. w § 9 pkt 6 ppkt 12 – zaproponowane brzmienie może ograniczyć lokowanie urządzeń
technicznych koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania w tym obszarze miasta,
13.8. zmiany zapisu § 13 ust.2 pkt 5 (nie jest powiedziane kto miałby zlecać, pokrywać
koszty i realizować projekt dla całego kwartału),
13.9. w § 12 pkt 2 ppkt 8 – wnosi o zniesienie tego zakazu w odniesieniu do budynków
o charakterze biurowo-komercyjnym w obrębie kwartału B8.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w zakresie: pkt, pkt 13.1,
13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 i uwzględnił wniesioną uwagę w zakresie 13.2.
Uwaga została uznana za niezasadną w zakresie pkt 13.3 i pkt 13.9 i nie została
uwzględniona przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga została uwzględniona przez Radę Miasta Krakowa w zakresie pkt, pkt 13.1
13.6, 13.7, 13.8
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Uwaga pozostaje nieuwzględniona w zakresie: pkt, pkt 13.3, 13.4, 13.5, 13.9.
Wyjaśnienie:
Ad.13.3 Przewidziane w projekcie ustaleń planu współczynniki dotyczące miejsc
postojowych stanowią wartości maksymalne; lokalizacja parkingów nie musi
ograniczać się do terenu, można lokalizować parkingi w podziemiach budynków.
Ad.13.4 Przebieg linii rozgraniczających pasażu B8.ZP/KDX stanowi jeden z elementów
koncepcji przyjętych rozwiązań przestrzennych w tym rejonie Zabłocia.
Utworzenie spacerowo - handlowego pasażu w tym rejonie pozwoli
na harmonijne połączenie funkcji mieszkaniowej z usługami publicznymi
i komercyjnymi. Linie rozgraniczające przebiegają wprawdzie naruszając
własność KCI, ale zgodnie z wcześniejszą koncepcją programowo-przestrzenną
obszaru starego Zabłocia wykonaną na zlecenie KCI S.A. przez Biuro
Architektoniczne DDJM w lipcu 2003 r.
Ad.13.5 Obszar objęty planem został podzielony na trzy części o bardzo zróżnicowanym
charakterze i dla każdej części zostały przyjęte inne ustalenia dotyczące
rozlokowania funkcji. Dla poprzemysłowego (postindustrialnego) Starego
Zabłocia, którego dotyczy uwaga, przyjęto bardzo zróżnicowane przeznaczenie
podstawowe, dla każdego wyznaczonego kwartału, właśnie w celu umożliwienia
rewitalizacji czyli kompleksowego systemu działań, mającego na celu ożywienie
społeczne i gospodarcze oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju dawnej
dzielnicy. Zatarcie różnic (poprzez maksymalne poszerzenie podstawowego bądź
dopuszczalnego przeznaczenia) w poszczególnych kwartałach doprowadziłby
do ujednolicenia przestrzeni i uniemożliwienia restrukturyzacji terenów
poprzemysłowych, w sposób pozbawiający ich tożsamości.
Ad.13.9 § 12 ust. 2 pkt 8 projektu uchwały w brzmieniu: zakaz lokalizacji w pasach
drogowych, określonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu,
wielkogabarytowych reklam – dotyczy terenów w liniach rozgraniczających ulic;
nie odnosi się on do terenów B8 i B10.
14. Uwaga Nr 16
dotyczy działki nr 3, obr. 14, która w projekcie planu znajduje się w terenie dróg
publicznych – droga lokalna oznaczona symbolem C.KDL
Regionalne Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego sp. z o.o. IGLOKRAK
wniosło uwagę, która dotyczy przebiegu projektowanej ulicy C.KDL przez teren będący
jego własnością niezgodnie z ustawą Prawo wodne.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Działka nr 3 obr. 14 zgodnie z ewidencją gruntów stanowi własność Gminy Kraków. Droga
będąca przedmiotem uwagi nie wykracza poza granice działki nr 3 obr. 14, a jej realizacja
nie narusza przepisu art. 85 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
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15. Uwaga Nr 19
dotyczy całego obszaru objętego planem
Rada Dzielnicy XIII
Uchwałą Nr XLIX/505/2005 z dnia 23.sierpnia 2005 r. wniosła uwagę, która dotyczyła:
19.1. wadliwego ustalenia granic opracowania,
19.2. usankcjonowania w proj. planu zrealizowanego hotelu w kwartale A1.U,
19.3. ustalenia wysokości budynków w poszczególnych przypadkach na zasadzie
„wyrównania” do wyższego sąsiada i powiązań widokowych pomiędzy
krzemionkami i Wawelem, Kazimierzem oraz Starym Miastem; brak propozycji
ochrony zabytkowych obiektów przemysłowych wśród zabudowy mieszkaniowej;
ustalenia szczegółowe nie zawierają ustaleń z ustaleń ogólnych,
19.4. ingerencji w podziały i zagospodarowanie poszczególnych działek – tzw. sanacja
wnętrz kwartałów wymaga wyjaśnienia,
19.5. przyjętej wysokości zabudowy w kwartale A5.MU – 15m (uwaga jak w pkt. 19.3),
19.6. obcięcia fragmentu (narożnika) 200 letniego budynku składnicy solnej,
19.7. szerokości w liniach rozgraniczających ul. Na Zjeździe, która w projekcie planu jest
niezgodna ze Studium i stanowi groźbę powrotu do pomysłów „krakowskiej
wisłostrady” lub tunelu pod Górą św. Benedykta,
19.8. rozpoznania w kwartale A24 obiektów o walorach zabytkowych i objęcia ich
ochroną –obecne ustalenia pozwalają rozebrać prawdopodobnie bardzo cenne
obiekty przemysłowe. Ochrona budynku Wielicka 2 winna obejmować również jego
oficynkę,
19.9. nieuzasadnionego poszerzenia w liniach rozgraniczających ul. Romanowicza oraz
podkreślenia zielenią miejsca dworu (folwarku) zabłockiego – zaproponowany układ
umniejsza przestrzenną rolę historycznego miejsca,
19.10. wprowadzenia zabudowy wysokiej w kwartałach B o wysokości do 25m, która
powinna być zdecydowanie obniżona. Powinna zostać wykształcona struktura
przestrzeni inna niż „osiedla i bloki” lat 60 i 70, co nieuchronnie grozi
niebezpieczeństwami społecznymi i podrzędną rangą miejsca,
19.11. przywrócenia tradycji ogrodów na Zabłociu (licznych ogrodów zakładów
przemysłowych i alei drzew),
19.12. pozostawienia ogrodów działkowych między ul. Portową, Nowohucką
i Stoczniowców bez zabudowy, z ustaleniami zapewniającymi ich użytkowanie
w myśl ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. – jako
zielonej rezerwy dla przyszłych pokoleń
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi w zakresie: pkt, pkt 19.5,
19.9, 19.12.
Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu w zakresie pkt 19.1, pkt 19.2 i nie została
uwzględniona przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga uznana za niezasadną w zakresie: pkt, pkt 19.3, 19.4, 19.6, 19.7, 19.8, 19.10,
19.11 i nie została uwzględniona Przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona w zakresie: pkt, pkt 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6,
19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12.
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Wyjaśnienie:
Ad.19.1 Uwaga nie dotyczy ustaleń planu. Granice planu zostały określone Uchwałą RMK
Nr XXXVI/321/04 z dnia 14 stycznia 2004 r.
Ad.19.2 Dla terenu (dz. nr 57/3 i 57/4 obr. 13) została wydana prawomocna ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 1589/3A/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. dla
hotelu QUBUS HOTEL SYSTEM Sp. z o.o. – którą zgodnie z art. 65 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan powinien
uwzględnić.
Ad.19.3 Ustalenia dotyczące wysokości budynków, w każdym kwartale - rozpatrywane
oddzielnie - określają graniczne wielkości. Zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi ustalono dopuszczenie lub zakaz nadbudowy budynków
chronionych. W każdym paragrafie zawierającym ustalenia dla zabudowy
w obszarze A - Starego Podgórza zawarty jest „nakaz wkomponowania nowej
zabudowy o wysokiej jakości i estetyce architektonicznej w historyczną
i zabytkową tkankę miejską, z zachowaniem architektonicznego charakteru
zabudowy historycznej typowej dla Podgórza”. W obszarze A – Starego
Podgórza, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i późniejszymi uzgodnieniami
projektu planu ze służbami konserwatorskimi - nie ma obiektów przemysłowych
wśród zabudowy mieszkaniowej - wpisanych do ewidencji zabytków. Ustalenia
ogólne, a w tym przypadku § 9 ust. 5 i § 11 projektu ustaleń planu dotyczące
zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego nie mogą być naruszone przy zagospodarowywaniu
terenów i działają łącznie z ustaleniami szczegółowymi, do czego jest odniesienie
w każdym paragrafie ustaleń szczegółowych.
Ad.19.4 Ustalenia projektu planu nie ingerują w podział działek, a sanacja wnętrz
kwartałów to zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 22, „oczyszczenie wnętrz kwartałów
zabudowy poprzez stopniowe wyburzenia prowizorycznej zabudowy i dobudówek
o charakterze gospodarczym na rzecz zakomponowania zieleni urządzonej z
elementami małej architektury o walorach estetycznych i użytkowych”. Te
działania nie mają na celu niszczenia ”substancji mieszkaniowej i zabytkowej” a
wręcz odwrotnie podniesienie jej estetyki i wartości.
Ad.19.5 W kwartale A5.MU wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej
z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
z usługami w parterze. Kwartał ten tworzy północną pierzeję Placu Bohaterów
Getta, która zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi powinna być odtworzona
w celu domknięcia przestrzeni wnętrza Placu. Parametry przyjęte w tym kwartale,
jak i na całym obszarze objętym planem są zgodne ze Studium (wskaźnik
intensywności zabudowy – min. 1,2) i uzyskały pozytywne uzgodnienie służb
konserwatorskich. Ustalona w kwartale A5.MU graniczna wysokość zabudowy 15,0m, jest spójna z istniejącą zabudową przy placu Bohaterów Getta.
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Ad.19.6 Żaden narożnik budynku składu solnego nie został „ucięty”. Budynek składu
solnego zgodnie z ustaleniami planu podlega ochronie względnej (T) § 27 ust. 4
i wszelkie działania inwestycyjne w obrębie terenów i obiektów oznaczonych
symbolem (T) wymagają uzyskania pozytywnej opinii właściwych służb
konserwatorskich (§ 11 ust. 1 pkt 2 lit. c, ust. 2 pkt 9). Wszystkie budynki
wskazane w projekcie planu do ochrony zostały zidentyfikowane na podstawie
wytycznych konserwatorskich, a ustalenia planu uzyskały pozytywne uzgodnienie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i miejskich służb konserwatorskich.
Ad.19.7 Ustalenia projektu planu nie zmieniają istniejącego przebiegu ani parametrów
ul. Na Zjeździe. Studium nie określa dokładnie klasy ulicy Na Zjeździe, ponieważ
pokazuje tylko „wybrane drogi zbiorcze”. Porównanie do ulic Karmelickiej
i Zwierzynieckiej nie wydaje się trafne ze względu na położenie tych ulic
w obrębie drugiej obwodnicy Krakowa. Ulica Na Zjeździe spełnia rolę drogi
łączącej dzielnice, a w takim wypadku zazwyczaj wymagana jest ulica klasy
zbiorczej, co nie oznacza, że nie mogą być zastosowane ograniczenia w ruchu
w celu jego uspokojenia, (ale nie jest to przedmiotem ustaleń planu). Ustalenia
planu nie obejmują koncepcji „krakowskiej wisłostrady”, a Studium też nie
zawiera takiej informacji.
Ad.19.8 Budynek przy ulicy Wielickiej 2 (dawny szpital) jest objęty prawną ochroną
i opieką konserwatorską wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków A - 115 jest
oznaczony w planie symbolem (R) i podlega przepisom odrębnym. Zgodnie
z § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz ust. 2 pkt 6 ustaleń projektu planu, wszystkie
działania inwestycyjne w obrębie terenów i obiektów (R) wymagają postępowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów
i obiektów objętych ochroną i opieką konserwatorską. Ustalenia planu w zakresie
ochrony zabytków uzyskały pozytywne uzgodnienie ze służbami
konserwatorskimi.
Ad.19.9 Poszerzenie linii rozgraniczających ulicy Romanowicza nie jest jednoznaczne
z poszerzeniem jezdni i zmianą jej klasy. Jednym z założeń kompozycji
przestrzennej obszaru Starego Zabłocia jest utworzenie reprezentacyjnej alei
o charakterze spacerowo – komercyjnym. Ulica Romanowicza doskonale spełnia
to założenie łącząc południową część Zabłocia i Starego Podgórza, z Krakowską
Szkołą Wyższą poprzez planowaną kładkę pieszą nad ul. Herlinga Grudzińskiego
i dalej do Bulwarów Wiślanych. Podkreśla też jedną z czterech podstawowych osi
widokowych – na południe (południowy-zachód z widokiem na kopiec Krakusa).
W związku z ustalonymi w projekcie planu wyższymi dopuszczalnymi
wysokościami zabudowy w sąsiednich kwartałach, poszerzenie w liniach
rozgraniczających ulicy Romanowicza jest niezbędne w celu odsunięcia
zabudowy i ochrony widoku. Uwaga dotycząca podkreślenia zielenią miejsca
„dworu (folwarku) zabłockiego” nie jest możliwa do uwzględnienia z powodu
niemożliwości identyfikacji jego lokalizacji. W wytycznych konserwatorskich
taki obiekt nie występuje, a w innych dostępnych opracowaniach i dokumentach,
w trakcie analiz do planu na taki obiekt lub ślad po nim nie natrafiono.
Ad.19.10 Podstawowym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Zabłocie jest wprowadzenie ustaleń dotyczących regulacji, będących
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dyspozycjami programowo przestrzennymi i funkcjonalnymi dla realizacji
wielorakich programów inwestycyjnych, § 8 – Podstawowe cele planu. Studium
wyznaczyło obszar Zabłocia jako „kluczowy obszar rozwoju gospodarczego”
do kompleksowych działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych:
- restrukturyzacja – przekształcenia zmierzające do nowego współczesnego
wykorzystania terenów poprzemysłowych w celach pozaprodukcyjnych
(§ 6 ust. 1 pkt 21 ustaleń projektu planu),
- rewitalizacja – kompleksowy system działań, mający na celu ożywienie
społeczne i gospodarcze (przywracanie do życia) oraz zapewnienie
zrównoważonego rozwoju dawnych dzielnic, (§ 6 ust. 1 pkt 18 ustaleń projektu
planu).
Ustalenia planu zawarte w Rozdziale I i na rysunku planu - mają między innymi
na celu ochronę głównych osi widokowych oraz panoramy Zabłocia od strony
Bulwarów Wiślanych i z Kopca Krakusa. Wysokość Mostu Kotlarskiego
gwarantuje zachowanie widoku na Krzemionki pomimo podniesienia wysokości
zabudowy. Ustalenia projektu planu mają za zadanie poprawić standardy
w obszarze objętym planem i podnieść jego niską obecnie rangę w skali Krakowa.
Uchwalenie planu pozwoli na kompleksowy rozwój Zabłocia zgodnie, z góry
ustanowionymi zasadami, a nie kontynuowanie chaotycznej, prowizorycznej
i dysharmonijnej zabudowy. Przyjęte zasady ochrony i ładu przestrzennego
w obszarze Starego Zabłocia (§ 9 ust. 6, a w szczególności pkt 3) dotyczą
tworzenia zwartych kwartałów zabudowy o typowo miejskim układzie
charakteryzujących się: wielofunkcyjnością struktury, - wysoką atrakcyjnością
urbanistyczną i jakością architektury, - programem kształtującym „miejskość”
i podkreślającym metropolitalną i regionalną rangę miasta, - realizacją
atrakcyjnych programów inwestycyjnych, - intensyfikacją zainwestowania przy
równoczesnym zachowaniu i ochronie istniejących zespołów zieleni publicznej
i ciągów zieleni.
Ad.19.11 Ustalenia dotyczące poszczególnych kategorii terenów oraz warunki ich
zagospodarowania zawarte w Rozdziałach 2, 3 i 4, szczegółowo określają
wielkość powierzchni zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) dla każdego
wyznaczonego terenu. Daje to właścicielom lub władającym terenu, możliwość
zagospodarowania swojej działki z uwzględnieniem zieleni (§ 10 ust. 2). Zapisy
o sanacji wnętrz kwartałów mają na celu między innymi odtworzenie tradycji
ogrodów nie tylko przydomowych, ale i przyzakładowych.
Ad.19.12 Teren POD Płaszów, leżący w granicach obszaru objętego planem został
przeznaczony pod teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem C24.ZP
z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie dostępną parkową zieleń urządzoną
i tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U, C28.U z podstawowym
przeznaczeniem pod usługi komercyjne. Przeznaczenie to jest zgodne
z ustaleniami Studium, czego wymagają przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Do projektu planu została wydana wymagana
przepisami „Zgoda” na przeznaczenie gruntów rolnych (ogrodu działkowego)
na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie dokumenty potwierdzają
ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego wykorzystania terenów
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ogrodów. W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie
planu wprowadzone zmiany zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
16. Uwaga Nr 21
dotyczy działek nr 163/3,163/4 obr. 14, leżących w terenie usług komercyjnych B12.U
z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne i w terenie dróg publicznych –
o kategorii ulicy dojazdowej, oznaczony symbolem B.KDD oraz przebiegu linii
rozgraniczającej od strony wschodniej ul. Romanowicza.
Pan Jan Szczygieł
wniósł uwagę, w której zwrócił uwagę, że ustalenia projektu planu w zakresie linii
rozgraniczających ul. Romanowicza, uniemożliwiają realizację inwestycji, dla których
zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na działkach
nr 163/3, 163/4 obr. 14.
Prezydent Miasta Krakowa uwzględnił wniesioną uwagę częściowo: uwaga została
uwzględniona w zakresie przesunięcia linii rozgraniczających terenu B12.U,
a nieuwzględnił w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta
Miasta Krakowa.
Wyjaśnienie:
Ulica Romanowicza spełnia jedno z założeń dyspozycji przestrzennej obszaru Starego
Zabłocia, to jest utworzenie reprezentacyjnej alei o charakterze spacerowo – komercyjnym,
łączącej południową część Zabłocia i Starego Podgórza, z Krakowską Szkołą Wyższą
poprzez planowaną kładkę pieszą nad ul. Herlinga Grudzińskiego i dalej do Bulwarów
Wiślanych. Utrzymanie ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie B12.U jest
niezbędne w celu odsunięcia zabudowy od osi jezdni ul. Romanowicza i ochrony widoku –
jednego z czterech podstawowych w obszarze objętym planem - na kopiec Krakusa.
Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: nr AU2/7331/852/2003 z dnia 19.11.2003 r. i nr AU-2/7331/706/05 z dnia 9 03 2005 r. wygasają
jeżeli dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż
w wydanej decyzji (art.65 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
17. Uwaga Nr 22
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu
na teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Anna Świętek
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
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Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
18. Uwaga Nr 23
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu
na teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Marianna Świętek
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
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Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
19. Uwaga Nr 24
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Michał Chyćko
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
20. Uwaga Nr 25
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Józef Śmigielski
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
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Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
21. Uwaga Nr 26
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Natalia Blicharska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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22. Uwaga Nr 27
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Władysław Skoczeń
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
23. Uwaga Nr 28
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Małgorzata Pawłowska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
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Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
24. Uwaga Nr 29
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu
na teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Stanisław Sotwin
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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25. Uwaga Nr 30
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Państwo Kazimierz Hazior, Teresa Hazior, Krzysztof Hazior, Grzegorz Hazior
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
26. Uwaga Nr 31
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Monika Tyszler
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
27. Uwaga Nr 32
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Lucyna Chmielek
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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28. Uwaga Nr 33
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Wojciech Chmielek
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
29. Uwaga Nr 34
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Agata Sularz
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
30. Uwaga Nr 35
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Sylwester Musiał
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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31. Uwaga Nr 36
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Ewa Utrata
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
32. Uwaga Nr 37
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Ewa Kujawińska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
33. Uwaga Nr 38
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Zbigniew Rams
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.

28

34. Uwaga Nr 39
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Państwo Stanisława i Władysław Safrański
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
35. Uwaga Nr 40
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Leszek Grzanka
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
36. Uwaga Nr 41
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Panie Iwona Wszołek, Klaudia Wszołek
wniosły uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.

30

37. Uwaga Nr 42
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Państwo Kazimierz Pysz, Anna Pysz
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
38. Uwaga Nr 43
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Ewa Bronarska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
39. Uwaga Nr 44
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Stanisław Jęzak
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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40. Uwaga Nr 45
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Państwo Agata Leśniak, Zbigniew Kwiatkowski
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
41. Uwaga Nr 46
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Alicja Miekisiak
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
42. Uwaga Nr 47
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Kazimierz Ostrowski
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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43. Uwaga Nr 48
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Państwo Anna Szwaja, Lidia Szwaja, Mieczysław Szwaja
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
44. Uwaga Nr 49
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Panie Henryka Falkowska, Loretta Zdebska, Wanda Choróbska
wniosły uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
45. Uwaga Nr 50
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Wiesław Dzień
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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46. Uwaga Nr 51
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Mirosłw Smaka
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
47. Uwaga Nr 52
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Rozalia Kozdrój i Pan, Jan Kozdrój – syn
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
48. Uwaga Nr 53
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Jan Marszoł
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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49. Uwaga Nr 54
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Czesław Rokosz
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
50. Uwaga Nr 55
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Pelagia Kohuł
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
51. Uwaga Nr 56
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Maria Kobas
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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52. Uwaga Nr 57
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Barbara Czernel
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
53. Uwaga Nr 58
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Jadwiga Świętoń
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
54. Uwaga Nr 59
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Jan Wasilewski
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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55. Uwaga Nr 60
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Jerzy Jerzycki
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
56. Uwaga Nr 61
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Państwo Zofia i Ryszard Kotelorz
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
57. Uwaga Nr 62
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Anna Mozdyniewicz
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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58. Uwaga Nr 63
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Zofia Armatys
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
59. Uwaga Nr 64
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Eugeniusz Kiedroń
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
60. Uwaga Nr 65
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Danuta Opalska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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61. Uwaga Nr 66
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Stanisława Nawalana
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
62. Uwaga Nr 67
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Zofia Zając
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
63. Uwaga Nr 68
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Adam Kapecki
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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64. Uwaga Nr 69
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Zofia Łagosz
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
65. Uwaga Nr 70
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Danuta Wilkosz
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
66. Uwaga Nr 71
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Ewa Kalinowska - Sobczyk
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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67. Uwaga Nr 72
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Marcin Batko
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
68. Uwaga Nr 73
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Krzysztof Panek
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
69. Uwaga Nr 74
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Ireneusz Żwański
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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70. Uwaga Nr 75
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Jacek Spisak
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
71. Uwaga Nr 76
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Łucja Spisak
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
72. Uwaga Nr 77
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Elżbieta Galon
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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73. Uwaga Nr 78
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Genowefa Nawrocka
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
74. Uwaga Nr 79
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Regina Drzewowska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
75. Uwaga Nr 80
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Barbara Batko
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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76. Uwaga Nr 81
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Państwo Maria i Dariusz Banek
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
77. Uwaga Nr 82
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Stanisława Nowak
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
78. Uwaga Nr 83
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Marcin Majewski
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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79. Uwaga Nr 84
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Eugeniusz Majewski
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
80. Uwaga Nr 85
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Piotr Kucharczyk
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
81. Uwaga Nr 86
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Antoni Kadulski
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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82. Uwaga Nr 87
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Władysław Dyląg
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
83. Uwaga Nr 88
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Zbigniew Wiecheć
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
84. Uwaga Nr 89
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Helena Terczyńska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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85. Uwaga Nr 90
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Państwo Janina i Franciszek Boroń
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
86. Uwaga Nr 91
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Marcin Małek
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
87. Uwaga Nr 92
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Katarzyna Nowacka
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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88. Uwaga Nr 93
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Ludwik Sitarz
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
89. Uwaga Nr 94
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Władysław Dobrzeniak
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
90. Uwaga Nr 95
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Halina Ungar
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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91. Uwaga Nr 96
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
P. J. Siek
wniósł/a uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
92. Uwaga Nr 97
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Ewa Wrzodek
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
93. Uwaga Nr 98
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Robert Kacwałko
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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94. Uwaga Nr 99
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Barbara Duda
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
95. Uwaga Nr 100
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Joanna Kiełkowicz
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
96. Uwaga Nr 101
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Ida Pasternak
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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97. Uwaga Nr 102
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Izabela Bielawska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
98. Uwaga Nr 103
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Joanna Milo
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
99. Uwaga Nr 104
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Alicja de Lorne
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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100. Uwaga Nr 105
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
P. G. Sowa
wniósł/a uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
101. Uwaga Nr 106
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Olga de Lorne
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
102. Uwaga Nr 107
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Andrzej Włosiński
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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103. Uwaga Nr 108
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Maria Matuszyk
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
104. Uwaga Nr 109
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Zbigniew Walosik
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
105. Uwaga Nr 110
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Wacław Brudzisz
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.

76

106. Uwaga Nr 111
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pan Stanisław Konecki
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
107. Uwaga Nr 112
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Ryszard Sieradzki
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
108. Uwaga Nr 113
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Kazimierz Stopiński
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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109. Uwaga Nr 114
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pan Seweryna Kłępa
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
110. Uwaga Nr 115
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Antonina Piechnik
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
111. Uwaga Nr 116
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Halina Małek
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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112. Uwaga Nr 117
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pani Katarzyna Sender
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
113. Uwaga Nr 118
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Helena Dulińska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
114. Uwaga Nr 119
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Aleksandra Duraj
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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115. Uwaga Nr 120
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pan Wiesław Bubka z rodziną
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
116. Uwaga Nr 121
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Jan Gurgul z rodziną
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
117. Uwaga Nr 122
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Państwo Maria i Jan Feledyk
wnieśli uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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118. Uwaga Nr 123
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pani Barbara Tlałka z rodziną
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
119. Uwaga Nr 124
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Antoni Czyżewski
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
120. Uwaga Nr 125
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Danuta Stachurska
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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121. Uwaga Nr 126
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pani Katarzyna Chmielek
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
122. Uwaga Nr 127
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Wiktor Nowak
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
123. Uwaga Nr 128
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Władysław Dyląg
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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124. Uwaga Nr 129
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pani Grażyna Sulc
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
125. Uwaga Nr 130
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Michał Chmielek
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
126. Uwaga Nr 131
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Dominik Sotwin
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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127. Uwaga Nr 132
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pani Dorota Gzyl
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
128. Uwaga Nr 133
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Krystyna Piech
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
129. Uwaga Nr 134
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Halina Wędzicha
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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130. Uwaga Nr 135
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pan Wiesław Woźniak
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
131. Uwaga Nr 136
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Stanisław Grabczak
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
132. Uwaga Nr 137
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Józef Mazur
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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133. Uwaga Nr 138
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pan Wiesław Matysiak
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
134. Uwaga Nr 139
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Krystyna Duda
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
135. Uwaga Nr 140
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Maria Nenko
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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136. Uwaga Nr 141
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pani Barbara Dorynek
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
137. Uwaga Nr 142
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Grażyna Kopta
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
138. Uwaga Nr 143
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Rosiński
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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139. Uwaga Nr 144
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pan Jerzy Wawrzeń
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
140. Uwaga Nr 145
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Halina Wędzicha
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
141. Uwaga Nr 146
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Stanisław Błasiak
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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142. Uwaga Nr 147
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pan Paweł Potter
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
143. Uwaga Nr 148
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Grażyna Frankiewicz
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
144. Uwaga Nr 149
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Stanisław Olchawa
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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145. Uwaga Nr 150
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pani Renata Olchawa
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
146. Uwaga Nr 151
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Bronisława Durda
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
147. Uwaga Nr 152
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Kułakowski
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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148. Uwaga Nr 153
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pani Maria Goczał
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
149. Uwaga Nr 154
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Emilia Łagan - Filipkiewicz
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
150. Uwaga Nr 155
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pan Marek Jarosz
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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151. Uwaga Nr 156
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.

Pan Jan Niziołek
wniósł uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
152. Uwaga Nr 157
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Halina Kudasiewicz
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
153. Uwaga Nr 158
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Pani Teresa Rębacz
wniosła uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
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154. Uwaga Nr 159
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Nazwisko i adres nieczytelne
wniesiono uwagę, która zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat
utrzymania ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.
155. Uwaga Nr 160
dotyczy ogrodu działkowego „Płaszów”, który jest przeznaczony w projekcie planu na
teren zieleni urządzonej, oznaczony C24.ZP z podstawowym przeznaczeniem pod ogólnie
dostępną parkową zieleń urządzoną i Tereny usług komercyjnych: C25.U, C26.U, C27.U,
C28.U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi komercyjne: obiekty biurowe, handel
detaliczny, gastronomia, produkcja nieuciążliwa.
Nazwisko i adres nieczytelne
wniesiona uwaga, zawierała odwołanie się od ustaleń projektu planu i postulat utrzymania
ogrodu działkowego „Płaszów” w kontekście art. 8 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi
Uwaga pozostaje nieuwzględniona
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Wyjaśnienie:
Przeznaczenie działki nr 44 obr. 16 (teren Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Płaszów”
jest zgodne z ustaleniami Studium; zapewnienia takiej zgodności projektu planu ze studium
wymagają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do projektu planu została wydana wymagana przepisami „Zgoda” na przeznaczenie
gruntów rolnych (ogrodu działkowego) na cele nierolnicze. Uzyskane w tym zakresie
dokumenty potwierdzają ekonomiczną celowość intensywniejszego i publicznego
wykorzystania terenów ogrodów.
W związku z wejściem w życie (z dniem 21 września 2005r.) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych zostały w projekcie planu wprowadzone zmiany
zapisów dotyczących przedmiotowych terenów.
Zapisy te ustalają dopuszczenie dotychczasowego wykorzystania (zagospodarowania,
urządzenia i użytkowania) terenów ogrodów działkowych zgodnie z ww. ustawą
i przepisami odrębnymi.

CZĘŚĆ II
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie
w Krakowie został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w zakresie wprowadzonych
zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do
projektu planu, okresie od 10 kwietnia 2006 r. do 12 maja 2006 r. W wyznaczonym terminie
wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 26 maja 2006 r., wpłynęły 3 uwagi.
Prezydent Miasta Krakowa rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, ponownie
wyłożonego do publicznego wglądu w zakresie wprowadzonych zmian.
W zakresie uwag objętych częścią II Załącznika, a nieuwzględnionych przez
Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób
ich rozpatrzenia:

156. Uwaga Nr 1
dotyczy całego obszaru objętego planem oraz obiektów zabytkowych w terenach:
B5.MW/U, B6.MW/U, B8.U i B9.U.
Rada i Zarząd Dzielnicy XIII
w uchwale NR LX/614/2006 z dnia 9 maja 2006 r. wniosła uwagi, które w zakresie
odnoszącym się do zmian projektu planu – podlegających ponowieniu czynności
określonych w art. 17 ustawy, dotyczyły:
1. ograniczenia możliwości wprowadzania obiektów i urządzeń na dachy i elewacje
budynków a także zabezpieczenia ich estetyki;
2. negatywnej opinii do wszystkich poprawek dotyczących zmian zasad ochrony
konserwatorskiej, tj. zmiany kategorii z Z na E i zmiany kategorii T na brak zasad
ochrony;
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3. zabezpieczenia uporządkowania i estetyki małej architektury, napisów, znaków
i tablic reklamowych.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Uwagi nie mogą być uwzględnione, ponieważ zapisy projektu planu, których one dotyczą,
zostały skreślone przez Radę Miasta Krakowa w wyniku przegłosowanych poprawek do
druku nr 1151 i w ten sposób zagadnienia wyszczególnione w uwadze zostały
rozstrzygnięte wcześniej przez Radę Miasta Krakowa.
157. Uwaga Nr 2
dotyczy obiektów zabytkowych w części B obszaru objętego planem
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Kraków
w piśmie z dnia 25 maja 2006 r. – zawarło uwagę o treści:
„Nie negując możliwości wprowadzenia funkcji mieszkaniowej w dotychczasowych
zespołach przemysłowych (część B) ochronę obiektów poprzemysłowych uważamy za
dalece niewystarczającą”.
Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił wniesionej uwagi.
Uwaga pozostaje nieuwzględniona.
Wyjaśnienie:
Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ zapisy projektu planu, dot. proponowanego
wpisu do rejestru zabytków obiektów poprzemysłowych, zostały skreślone (z wyjątkiem
obiektu Fabryki Schindlera ul. Lipowa 4 ) przez Radę Miasta Krakowa w wyniku
przegłosowanej poprawki nr 4 do druku nr 1151 i w ten sposób zagadnienia dotyczące
ochrony zabytków i ich kategorii ochrony zostały rozstrzygnięte przez Radę Miasta
Krakowa.
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