UCHWAŁA NR LXV/1606/17
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych
częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Park
Lotników Polskich”, oznaczonych numerami 21, 22, 23 i 29 w Załączniku do Zarządzenia
Nr 2043/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Park Lotników Polskich”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w związku
z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 i 1688) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 i 2003) w związku z uchwałą Nr CXVII/1853/14 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema - Park Lotników Polskich” uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnia się częściowo uwag nr I.21*1), nr I.22*1), nr I.23*1) i nr I.29*1), posiadających
jednakową treść, złożonych przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w

) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Lema - Park Lotników Polskich”, w których wniesiono o zmianę przeznaczenia działek nr 1/88, 1/24
obręb 52 Nowa Huta z terenów zabudowy usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
MW/U.
Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia uwag stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk

1)

* Uwagi o tych numerach zostały zawarte w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema - Park Lotników Polskich” w tabeli pozycja L.p. 19, a pełna
treść uwag znajduje się w dokumentacji planistycznej.
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Załącznik do Uchwały Nr LXV/1606/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 marca 2017 r.
W uwagach nr I.21, nr I.22, nr I.23 i nr I.29 wniesiono o zmianę przeznaczenia działek nr 1/88,
1/24 obręb 52 Nowa Huta z terenów zabudowy usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowousługowej.
Uwagi zostały uzasadnione m. in. tym, że zabudowa mieszkaniowo-usługowa również może być
reprezentacyjna. Miasto posiada możliwości wprowadzenia do planu miejscowego takich zapisów,
aby nowo powstająca zabudowa prezentowała się estetycznie i nowocześnie. Jako przykład
zastosowania przez miasto takich środków można podać miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „Wola Justowska Modrzewiowa”, który w paragrafie 10 ust. 1 ustala takie zasady
kształtowania zabudowy jak kolorystyka elewacji budynków (w przypadku materiałów
tradycyjnych, takich jak cegła, kamień, klinkier, drewno, piasek, obowiązuje ich naturalny kolor,
w przypadku innych materiałów wykończeniowych elewacji obowiązuje zakaz stosowania
jaskrawych kolorów) czy materiały budowlane służące do budowy nowo powstających budynków
(obowiązuje zakaz stosowania niskostandardowych materiałów wykończeniowych, takich jak:
blacha falista i trapezowa, siding, papa oraz elementów refleksyjnych, odblaskowych i o jaskrawej
barwie, a także - do przegród, doświetleń, zadaszeń i balustrad - poliwęglanu komórkowego).
Z całą pewnością znacznie mniejszym ograniczeniem prawa własności jest uregulowanie wyglądu
budynków, jakie mogą powstać na danej działce niż ograniczenie możliwości zabudowy tylko do
jednej funkcji usługowej. Ponadto po drugiej stronie ulicy Lema znajdują się budynki mieszkalne,
dlatego nie wiadomo, dlaczego jedna strona ulicy może być zabudowana budynkami
mieszkalnymi, a druga nie. Skoro po zachodniej stronie ulicy Lema może być realizowana
zabudowa mieszkaniowa, to zakazu i realizowania tej zabudowy po wschodniej stronie tej ulicy
nie można tłumaczyć „reprezentacyjnością”.
Uwagi nieuwzględnione w zakresie zmiany przeznaczenia południowo-zachodnich części
działek (od strony ul. Lema), na których został wyznaczony Teren dróg publicznych klasy
dojazdowej (KDD.2) i pas Terenu zieleni urządzonej (ZP.9).
Wyznaczenie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych położonych na północ od hali
widowiskowo-sportowej wynika z innych uwag i uznano, że wpłynie korzystnie na obsługę
komunikacyjną. Wyznaczenie pasa Terenu zieleni urządzonej wynika z faktu, że po wprowadzeniu
wydzielonej liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowej, pozostał wąski pas terenu, który ze
względu na wymóg ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy stał się terenem bez prawa
zabudowy.
Ustalenia w zakresie określenia rodzaju stosowanych materiałów na elewacjach zostały zawarte
w projekcie planu. Edycja wyłożona do publicznego wglądu zawierała już stosowne
i wystarczające regulacje w tym zakresie (§ 7 ust. 4).
Uwagi uwzględnione w zakresie zmiany przeznaczenia przeważających (północno-wschodnich)
części działek na teren MW/U.3 i MW/U.4.
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