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Protokół Nr 83/2010
z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Krakowa
odbytego 23 sierpnia 2010 r.
w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Włodzimierz Pietrus – Przewodniczący
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, udział wzięli członkowie
Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, Kazimierz Bujakowski –
Zastępca Prezydenta Miasta, Magdalena Jaśkiewicz – Dyrektor Biura Planowania
Przestrzennego, Anna Krzyżanowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu oraz inni zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji o godz.15.30 po stwierdzeniu quorum, otworzył posiedzenie
Komisji witając członków Komisji oraz gości.
Na prośbę Stanisława Rachwała do porządku posiedzenia wprowadzony został projekt
uchwały w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działań w celu
zabezpieczenia osiedli Dzielnicy VIII Dębniki i Dzielnicy VII Zwierzyniec przed skutkami
powodzi ( druk nr 1756).
W głosowaniu 11 gł. za (jednogłośnie) projekt uchwały został wprowadzony.
Komisja w głosowaniu 11 gł za - jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:
1.Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy-Północ” (druk nr 1720) wraz z opinią
i poprawkami Komisji.
2.Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice – Wschód” (druk nr 1742) wraz
z opinią i poprawkami Komisji.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa
kierunków działania w sprawie zabezpieczenia os. Stary Bieżanów, Stary Prokocim
i Złocień przed skutkami powodzi (druk nr 1740).
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa
kierunków działań w celu zabezpieczenia osiedli Dzielnicy VIII Dębniki i Dzielnicy VII
Zwierzyniec przed skutkami powodzi ( druk nr 1756).
5.Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.
6. Oświadczenia i komunikaty.
Ad.1
Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Rybitwy-Północ” (druk nr 1720) wraz z opinią i poprawkami
Komisji.
Włodzimierz Pietrus przedstawił propozycje poprawek do planu.
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W dyskusji udział wzięli: Łukasz Osmenda, Grzegorz Stawowy, Grażyna Fijałkowska,
Tomasz Bobrowski, Elżbieta Kotarba – projektant planu
oraz Jacek Bednarz –
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII.
Następnie przystąpiono do przegłosowania poprawek:
1) W projekcie Uchwały w § 40 ust.2 po słowach: „dojściami pieszymi” dopisuje się słowo:
„kolumbarium”
W głosowaniu 10 gł. za, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu – poprawka została przyjęta
2)W załączniku graficznym do projektu Uchwały powiększa się teren UM1 o obszar z R1
znajdujący się między terenem Z4, a granicą strefy zagospodarowania wynikającą ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - zgodnie
z załącznikiem nr 1 do poprawek Komisji.
W głosowaniu 6 gł. za, przy 1 przeciw, 5 wstrzymujących się – poprawka została przyjęta
3)W projekcie Uchwały postanawia się pozytywnie uwzględnić Uwagę nr 182 zgodnie
z załącznikiem nr 2 do poprawek Komisji.
W głosowaniu 11 gł. za, przy 0 przeciw, 1 wstrzymującym się – poprawka została przyjęta
4)W załączniku graficznym do projektu Uchwały powiększa się teren MN28 poprzez
przesunięcie drogi KDD20 na odcinku przylegającym do tego terenu o 10 metrów w kierunku
cieku wodnego w terenie Z17, poza jej fragmentem w rejonie skrzyżowania z drogami
KDD18 i KDD19 celem zachowania dotychczasowego skrzyżowania i odpowiedniego
wyprofilowania przebiegu drogi KDD20 od tego skrzyżowania.
W głosowaniu 3 gł. za, przy 2 przeciw, 7 wstrzymującychsię – poprawka została przyjęta
5)W projekcie Uchwały postanawia się umożliwić w terenach rolniczych typu R realizacje
inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową, w tym przepompowni.
W głosowaniu 12 gł. za (jednomyślnie) – poprawka została przyjęta
W obecności 12 członków Komisji – Komisja 12 głosami za (jednomyślnie) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy-Północ” - druk nr 1720 z ww.
poprawkami. (Opinia nr 233/10 z 23 sierpnia 2010r.)
Ponadto Komisja skierowała wniosek do Prezydenta Miasta o zmianę przeznaczenia
w nowoprojektowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa terenów oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy-Północ” jako R1, R3, R2, R8, R10 na
tereny pod zainwestowanie.
W głosowaniu 7 gł. za, przy 1 przeciw, 2 wstrzymujących się wniosek został przyjęty.
(Wniosek Nr 45 /10 z 23 sierpnia 2010r.)
Ad.2
Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Swoszowice – Wschód” (druk nr 1742) wraz z opinią i
poprawkami Komisji.
Włodzimierz Pietrus przedstawił propozycje poprawek do planu.
W dyskusji udział wzięli: Grzegorz Stawowy, Marta Suter, Tomasz Bobrowski, Włodzimierz
Pietrus, Łukasz Osmenda oraz przedstawiciele mieszkańców.
Następnie przystąpiono do przegłosowania poprawek:
1) w projekcie Uchwały postanawia się pozytywnie uwzględnić Uwagę nr 67 w zakresie
zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy.
W głosowaniu 9 gł. za (jednomyślnie) poprawka została przyjęta
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2)W załączniku graficznym do projektu Uchwały wykreśla się odcinek drogi 1KDL
przylegający do terenu 1 ZP, a w pozostałym odcinku zmienia się kategorię drogi na KDD.
W głosowaniu: 7 gł. za, przy 0 przeciw, 4 wstrzymujących się poprawka została przyjęta
3)W załączniku graficznym do projektu Uchwały powiększa się teren 12 MN o tereny
działek nr 286 oraz 287.
W głosowaniu 13 gł. za (jednomyślnie) poprawka została przyjęta.
4)W załączniku graficznym do projektu Uchwały wykreśla się odcinek drogi 2KDL od
ul. Myślenickiej do granicy między obszarem 1 R(Z), a 3Up.
W głosowaniu : 3 gł. za, przy 1 przeciw, 3 wstrzymujących się poprawka została przyjęta.
Ponadto Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o informacje dot. WZ-etek
wydawanych w obszarach zasilania zbiornika wód leczniczych w okresie obowiązywania ich
ochrony wraz z ewentualnie wydanymi zgodami Okręgowego Urzędu Górniczego w ww.
obszarze oraz o informacje dot. WZ-etek wydawanych od czasu uchwalenia Statutu
Uzdrowiska z potwierdzeniami o skanalizowaniu działek objętych ww. decyzjami.
W głosowaniu 12 gł. za (jednomyślnie) propozycja wniosku została przyjęta.
(Wniosek Nr 46/10 z 23 sierpnia 2010r.)
W obecności 7 członków Komisji – Komisja 6 gł. za, przy 0 przeciw, 1 wstrzymującym się
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice – Wschód” - druk nr 1742
z poprawkami jak wyżej. (Opinia Nr 234/10 z 23 sierpnia 2010r.)
Ad.3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa
kierunków działania w sprawie zabezpieczenia os. Stary Bieżanów, Stary Prokocim
i Złocień przed skutkami powodzi (druk nr 1740).
Projekt uchwały zreferowała radna Grażyna Fijałkowska.
W dyskusji udział wzięli: Wojciech Kozdronkiewicz, Grzegorz Stawowy, Włodzimierz
Pietrus, Barbara Mirek-Mikuła, Tomasz Bobrowski, Stanisław Rachwał, Anna Krzyżanowska
– Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Stanisław Dziob –
radny Dzielnicy XII.
W obecności 9 członków Komisji – Komisja 9 gł. za (jednomyślnie) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa
kierunków działania w sprawie zabezpieczenia os. Stary Bieżanów, Stary Prokocim
i Złocień przed skutkami powodzi - druk nr 174. (Opinia Nr 235/10 z 23 sierpnia 2010r.)
Ad.4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa
kierunków działań w celu zabezpieczenia osiedli Dzielnicy VIII Dębniki i Dzielnicy VII
Zwierzyniec przed skutkami powodzi ( druk nr 1756).
Projekt uchwały przedstawił radny Grzegorz Stawowy.
W dyskusji udział wzięli: Barbara Mirek-Mikuła, Włodzimierz Pietrus oraz przedstawiciele
mieszkańców.
W głosowaniu 9 gł. za (jednomyślnie) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działań w celu
zabezpieczenia osiedli Dzielnicy VIII Dębniki i Dzielnicy VII Zwierzyniec przed
skutkami powodzi - druk nr 1756 (Opinia Nr 236/10 z 23 sierpnia 2010r.)
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Ad.6
Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.
Włodzimierz Pietrus zaproponował wystąpić z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad sesji
Rady Miasta Krakowa w dniu 25 sierpnia 2010 r. projektów uchwał w sprawie:
-uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice
Południe''' (druk nr 1402),
-uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wróblowice''
(druk nr 1403).
W głosowaniu 9 gł. za (jednomyślnie) propozycja wniosku została przyjęta (Wniosek Nr
47/10 z 23 sierpnia 2010r.)
Ponadto Komisja wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miasta o realizację
ekspertyzy prawnej w zakresie procedowania nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego. Zakres ekspertyzy obejmuje przebieg procedowania od momentu
przegłosowania poprawek przez Radę Miasta do głosowania ostatecznego projektu Uchwały
przez Radę.
W głosowaniu 9 gł. za (jednomyślnie) propozycja wniosku została przyjęta.
(Wniosek Nr 48/10 z 23 sierpnia 2010r.)
Ad.7
Oświadczenia i komunikaty.
Brak
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godzinie
18.50 zamknął posiedzenie.

Włodzimierz Pietrus
Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
B.Czepiec
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