Załącznik do Zarządzenia Nr ……………….
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………..
WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU„GÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK” W KRAKOWIE
Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu opublikowano w Dzienniku Polskim w dniu 3 marca 2017 r.
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 3 marca 2017 r.
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 31 marca 2017 r.
Wnioski do planu można było składać w terminie od 3 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r .
W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

78, 79, 89

28
Krowodrza

US.1,
MW/U.10,
MW/U.12

Uwzględniony
częściowo

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY

1

15.03.2017

[…]*

Wnoszą o przeznaczenie przedmiotowych działek pod
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW).

2

16.03.2017

[…]*

Wnosi o:
1) Przeznaczenie działek nr 121/11, 121/5, 121/4, 121/11, 121/5,
121/3, 124/1. 122/2. 124/1, 122/1, 275/1, 278/1 121/4, 121/3,
124/1. 122/2.
pod teren zieleni urządzonej typu park, alejki ciąg
124/1, 122/1,
pieszy.
275/1, 278/1
2) Wskaźnik miejsc postojowych
inwestycji – 1,2/lokal.

dla

nowych

Cały obszar
planu

3) Przeznaczenie działek nr 124/3, 126/4 124/3, 126/4
(w części południowej) oraz działek nr 120/12, 120/12, 119/2,
119/2, 116/2, 113/2. 110/2, 108/3, 101/3, 99/6, 116/2, 113/2.
257/5 pod korytarz łączący ul. Felińskiego 110/2, 108/3,
z al. 29 Listopada oraz ul. Felińskiego z nowo 101/3, 99/6,
planowaną ul. Iwaszki.
257/5
4) Przeznaczenie działek nr 90, 89, 88 w części nie
dotyczącej korytarza dla ul. Iwaszki przeznaczyć
na teren zielony nieurządzony.

28
Krowodrza

Ad.1 Wniosek uwzględniony, dla działek nr: 121/4, 121/3, 124/1, 122/2
obr. 28 Krowodrza. Natomiast działki 122/1 obr. 28 Krowodrza nie
zlokalizowano, a działki nr 121/11, 121/5, 278/1, 275/1 obr. 28
Krowodrza zostały przeznaczone zgodnie ze Studium pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną (niskiej intensywności) lub zabudowę
jednorodzinną istniejącą.
Ad.2 Wniosek uwzględniony, w odniesieniu do zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Natomiast dla pozostałych funkcji
budynków, dopuszczonych w projekcie planu – wskaźnik miejsc
postojowych ustalony został zgodnie z polityką parkingową Gminy
zawartą
w załączniku do uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa.

Ad.4
Nieuwzględniony

Ad.5
Uwzględniony
częściowo

11.
Wniosek uwzględniony częściowo dla działki nr 89 obr. 28
Krowodrza, gdyż ustalenia planu dodatkowo dopuszczają
lokalizację zabudowy usługowej na równych zasadach. Ponadto
przez ww. nieruchomość przebiega wyznaczona droga publiczna
KDD.11.
W przypadku nieruchomości nr 78, 79 to zgodnie z opinią Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta
Krakowa – obszar ten wyznaczony został pod teren usług sportu
i rekreacji US.1

ZP.3-ZP.5,
MWn/MNi.2,
Ad.1
MWn/MNi.3, Uwzględniony
KDZT.1,
częściowo
KDL.2,
KDD.2,
KDD.3,
KDD.11,
Ad.2
KP.1,
Uwzględniony
MW/U.1z zastrzeżeniem
MW/U.4,
MW/U.6,
MW/U.7,
Ad.3
MW/U.10,
Uwzględniony
MW/U.12,
MW.1-MW.4

90, 89, 88

5) Przeznaczenie działek nr 64/1, 61, 60, 59, 58, 57, 64/1, 61, 60,
56, 50 w części północnej przeznaczyć na 59, 58, 57, 56,
zabudowę mieszkaniowo-usługową (MW/U).
50

10.

Ad.4 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu (w wyniku
przeprowadzonych analiz uwarunkowań) na ww. nieruchomościach
wyznacza teren drogi dojazdowej KDD.11 oraz tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej MW/U.10 i MW/U.12,
które są zgodne ze Studium i stanowią ciągłość planistyczną.
Ad.5 Uwaga uwzględniona dla działek nr 64/1, 61 oraz częściowo
dla działek:

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

3

20.03.2016

[…]*

4

21.03.2017

[…]*

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

6) Przeznaczenie działek nr 64/2, 126/4, 63, 124/4,
123/1, 67, 130 na tereny zielone lub sportowe.

64/2, 126/4,
63, 124/4,
123/1, 67, 130

Ad.6
Uwzględniony
częściowo

7) Przeznaczenie działek nr 68/18 pod zabudowę
usługową.

68/18
(obecnie
68/26), 68/17,
68/15, 66

Ad.7
Uwzględniony
częściowo

8) Działkę nr 31/3 – przeznaczyć na tereny leśne
(las/park).
9) Przeznaczyć działki nr 191 i 254 pod budowę
zintegrowanego przystanku SKA – Prądnik
Czerwony wraz z przystankami komunikacji
miejskiej na nowo projektowanej ulicy Iwaszki.
10) Zarezerwowanie
terenu
pod
inwestycję
tramwajową Górka Narodowa Zachód- Górka
Narodowa Wschód – Rondo Barei –
Mistrzejowice/Rakowicka.
Wnosi o przeznaczenie przedmiotowych działek
w całości zgodnie z obowiązującym Studium – MW.

31/3

Ad.8, 9
---

Wnosi
o
przeznaczenie
działek
zgodnie
z nieobowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Górka Narodowa Wschód
, uchwalonym dnia 30 sierpnia 2006 r. uchwałą Rady
Miasta Krakowa nr CXV/1193/06:
- działka 121/3 – publiczna zieleń urządzona,
- działki: 121/4, 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4 –
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działka 120/7 – droga dojazdowa

10.

Ad.8, 9
---

191, 254

Cały obszar
planu

Ad.10
Uwzględniony

121/3, 122/2,
124/1

28
Krowodrza

ZP.5

121/5, 121/4,
121/3, 120/7,
278/1, 120/4,
118/4, 117/4

28
Krowodrza

ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/Mni.3,
KDW.2

Nieuwzględniony

Uwzględniony
częściowo

11.
- 60, 59, gdzie projekt planu wyznacza również teren placu miejskiego
KP.1,
- 58 , gdzie projekt planu wyznacza również teren placu miejskiego KP.1
i drogi publicznej KDD.1,
- 57, 56, gdzie projekt planu wyznacza również teren drogi publicznej
KDD.1 oraz teren zabudowy wielorodzinnej MW.1.
Wniosek nie uwzględniony dla działki nr 50 obr. 28 Krowodrza,
gdzie projekt planu wyznacza samą zabudowę wielorodzinną.
Ad.6 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub MW/U – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub usługowa oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2.
Ad.7 Wniosek uwzględniony częściowo. Przedmiotowe nieruchomości
dopuszczają zabudowę usługową wraz (lub) zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną. Dodatkowo zachodnie lub północno-zachodnie części
ww. działek przeznaczone zostały pod korytarz drogowy Al. 29
Listopada (KDG.1).
Ad.8, 9 Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż działki nr 31/3,
191, 254 obr. 28 Krowodrza zlokalizowane są poza obszarem
opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.
Wniosek nieuwzględniony, gdyż w wyniku przeprowadzonych analiz
urbanistycznych,
w tym obecnych uwarunkowań i złożonych
wniosków, zasadnym jest przeznaczyć przedmiotowy teren pod
publicznie dostępny teren zieleni urządzonej. Wymienione we wniosku
nieruchomości zlokalizowane są pomiędzy blisko usytuowanymi już
budynkami wielorodzinnymi. Ponadto nie mają bezpośredniego
normatywnego dostępu do drogi publicznej.
Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3 i 120/7 (droga
wewnętrzna) obr. 28 Krowodrza.
Odnośnie działki 121/4 obr. 28 Krowodrza – projekt planu wyznacza
teren publicznie dostępnej zieleni, jako kontynuacje przeznaczenia
działki w poprzednich dokumentach planistycznych.
W przypadku pozostałych nieruchomości wymienionych we wniosku:
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych(art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje, iż działki 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4, znajdują
się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

5

21.03.2017

[…]*

Wnosi
o
przeznaczenie
działek
zgodnie
z nieobowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Górka Narodowa Wschód
, uchwalonym dnia 30 sierpnia 2006 r. uchwałą Rady
Miasta Krakowa nr CXV/1193/06:
- działka 121/3 – publiczna zieleń urządzona,
- działki: 121/4, 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4 –
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działka 120/7 – droga dojazdowa.

121/5, 121/4,
121/3, 120/7,
278/1, 120/4,
118/4, 117/4

28
Krowodrza

ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/Mni.3,
KDW.2

Uwzględniony
częściowo

6

21.03.2017

[…]*

Wnosi
o
przeznaczenie
działek
zgodnie
z nieobowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Górka Narodowa Wschód
, uchwalonym dnia 30 sierpnia 2006 r. uchwałą Rady
Miasta Krakowa nr CXV/1193/06:
- działka 121/3 – publiczna zieleń urządzona,
- działki: 121/4, 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4 –
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działka 120/7 – droga dojazdowa.

121/5, 121/4,
121/3, 120/7,
278/1, 120/4,
118/4, 117/4

28
Krowodrza

ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/Mni.3,
KDW.2

Uwzględniony
częściowo

7

21.03.2017

[…]*

Wnosi o zagospodarowanie parku z częścią
rekreacyjno-wypoczynkową na przedmiotowym
obszarze.

Obszar
pomiędzy ul.
Węgrzecką a
zabudową na
działkach nr
280/5, 274/46
i 282/11

28
Krowodrza

8

24.03.2017

[…]*

278/1

28
Krowodrza

9

28.03.2017

[…]*

Wnosi o przeznaczenie nieruchomości pod
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (MW)
zgodnie z zapisami Studium. Wyrażenie braku zgody
na realizację na tym terenie terenów zielonych itp.
związanych z ograniczeniem zabudowy.
Wnosi o:
1) Przeznaczenie przedmiotowych działek pod
zabudowę wielorodzinną (MW).

MW.1, MW.2,
MW.3,
MW/U.1MW/U.5,
KDZT.1,
KP.1, ZP.1,
ZP.2, KDD.1KDD.3
MWn/Mni.3

56, 57, 58

28
Krowodrza

KDD.1,
KDD.2,
KP.1,
MW.1,
MW.3,
MW/U.3,
MW/U.4

10.

Nieuwzględniony

11.
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.
Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3 i 120/7 (droga
wewnętrzna) obr. 28 Krowodrza.
Odnośnie działki 121/4 obr. 28 Krowodrza – projekt planu wyznacza
teren publicznie dostępnej zieleni, jako kontynuacje przeznaczenia
działki w poprzednich dokumentach planistycznych.
W przypadku pozostałych nieruchomości wymienionych we wniosku:
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych(art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje, iż działki 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4,
znajdują się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.
Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3 i 120/7 (droga
wewnętrzna) obr. 28 Krowodrza.
Odnośnie działki 121/4 obr. 28 Krowodrza – projekt planu wyznacza
teren publicznie dostępnej zieleni, jako kontynuacje przeznaczenia
działki w poprzednich dokumentach planistycznych.
W przypadku pozostałych nieruchomości wymienionych we wniosku:
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych(art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje, iż działki 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4, znajdują
się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.
Wniosek nieuwzględniony, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt
planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium, albowiem
ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych (art. 9 ust. 4). Studium wskazuje,
iż przedmiotowy obszar, znajduje się w terenie oznaczonym jako
tereny MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Projekt planu na ww. nieruchomości ustala przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności lub
zabudowę jednorodzinną istniejącą MWn/MNi.3.

Ad.1
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1 W przeważającej części działki nr 56, 57 obr. 28 Krowodrza
zostały wyznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
W pozostałych ich częściach działki zostały przeznaczone pod drogę
publiczną klasy dojazdowej KDD.1, teren placu miejskiego KP.1
oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub
zabudowy usługowej zgodnie ze Studium i zasadami prawidłowej
obsługi komunikacyjnej obszaru.

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

2) Wysokość zabudowy do 25 m.

10

11

12

28.03.2017

28.03.2017

29.03.2017

[…]*

[…]*

[…]*

3) Umożliwienie skomunikowania ww. działek
w części znajdującej się przy ul. Węgrzeckiej
poprzez przedłużenie istniejącej ul. Felińskiego
zgodnie z zał. graficznym.
Wnosi
o
przeznaczenie
działek
zgodnie
z nieobowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Górka Narodowa Wschód
, uchwalonym dnia 30 sierpnia 2006 r. uchwałą Rady
Miasta Krakowa nr CXV/1193/06:
- działka 121/3 – publiczna zieleń urządzona,
- działki: 121/4, 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4,
127/3
–
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- działka 120/7 – droga dojazdowa.

Wnosi
o
przeznaczenie
działek
zgodnie
z nieobowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Górka Narodowa Wschód
, uchwalonym dnia 30 sierpnia 2006 r. uchwałą Rady
Miasta Krakowa nr CXV/1193/06:
- działka 121/3 – publiczna zieleń urządzona,
- działki: 121/4, 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4,
127/3
–
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- działka 120/7 – droga dojazdowa.

Wnosi o:
1) Przeznaczenie w całości działki nr 126/4 pod
budownictwo
mieszkaniowe
wysokiej
intensywności MW wg studium.

29.03.2017

[…]*

Wnosi o:
1) Przeznaczenie w całości działki nr 123/1 pod
budownictwo
mieszkaniowe
wysokiej
intensywności MW wg studium.
2) Maksymalną wysokość zabudowy do 10
kondygnacji nadziemnych.
3) Dopuszczenie usług jako funkcji uzupełniającej.

11.

Ad.2
Nieuwzględniony

Ad.2 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w wyniku przeprowadzonych
analiz urbanistycznych i uwarunkowań, w tym ukształtowania terenu,
zasadnym jest ograniczenie wysokości zabudowy do 14 m (MW.1),
16 m (MW.3), 17 m (MW/U.3, MW/U.4). Wprowadzenie
wnioskowanej maksymalnej wysokości zabudowy wpłynęłoby na
zaburzenie ładu przestrzennego tego obszaru.
Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3 i 120/7 (droga
wewnętrzna) obr. 28 Krowodrza.
Odnośnie działki 121/4 obr. 28 Krowodrza – projekt planu wyznacza
teren publicznie dostępnej zieleni, jako kontynuacje przeznaczenia
działki w poprzednich dokumentach planistycznych.
W przypadku pozostałych nieruchomości wymienionych we wniosku:
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych(art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje, iż działki 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4,
znajdują się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.
Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3 i 120/7 (droga
wewnętrzna) obr. 28 Krowodrza.
Odnośnie działki 121/4 obr. 28 Krowodrza – projekt planu wyznacza
teren publicznie dostępnej zieleni, jako kontynuacje przeznaczenia
działki w poprzednich dokumentach planistycznych.
W przypadku pozostałych nieruchomości wymienionych we wniosku:
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych(art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje, iż działki 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4,
znajdują się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.
Ad.1 Wniosek uwzględniony dla północnej części ww.
nieruchomość.
Zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miasta Krakowa południowa
część nieruchomości przeznaczona została pod publicznie dostępne
tereny komunikacji (pod planowaną ul. Felińskiego, a także wg
projektu planu: teren placu/ lub obsługi komunikacyjnej).
Ad.2 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w wyniku przeprowadzonych
analiz urbanistycznych i uwarunkowań, w tym ukształtowania terenu
i wysokości sąsiedniej zabudowy, zasadnym jest ograniczenie
wysokości zabudowy do 19 m.
Wniosek nieuwzględniony, gdyż w wyniku przeprowadzonych analiz
urbanistycznych i uwarunkowań (wnioski mieszkańców, ustalenia
w poprzednim planie i planach ogólnych), zasadnym jest przeznaczyć
ww. nieruchomość pod publicznie dostępny teren zieleni urządzonej.
Stanowi on naturalną ciągłość już zachowanego linearnego terenu
zielni w tym obszarze. Tereny wyznaczone w ten sposób łączyć będą
północną i południową część omawianego obszaru. Dzięki takiemu

Ad.3
Uwzględniony

121/5, 121/4,
121/3, 120/7,
127/3, 278/1,
120/4, 118/4,
117/4

28
Krowodrza

ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/Mni.3,
KDW.2

Uwzględniony
częściowo

121/5, 121/4,
121/3, 120/7,
127/3, 278/1,
120/4, 118/4,
117/4

28
Krowodrza

ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/Mni.3,
KDW.2

Uwzględniony
częściowo

126/4

28
Krowodrza

MW.4,
KDL.2,
KP/KU.1

Ad.1
Uwzględniony
Częściowo

2) Maksymalną wysokość zabudowy do 10
kondygnacji nadziemnych.
3) Dopuszczenie usług jako funkcji uzupełniającej.
13

10.

Ad.3
Uwzględniony
ZP.4
123/1

28
Krowodrza

Ad.2
Nieuwzględniony
Nieuwzględniony

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

10.

11.
rozwiązaniu możliwa będzie wewnątrzosiedlowa komunikacja
pomiędzy np. projektowanym placem miejskim, szkołą, parkiem,
Kościołem, przystankiem SKA – z dala od ruchu ulicznego.

14

29.03.2017

[…]*

15

31.03.2017

[…]*

16

31.03.2017

[…]*

Wnosi o:
1) Przeznaczenie działki nr 40 pod budownictwo
mieszkaniowe wysokiej intensywności MW wg
studium.
2) Maksymalną wysokość zabudowy do 25 m.
3) Powierzchnię terenu biologicznie czynnego –
30%.

40

MW.2,
KDL1

Ad.1
Uwzględniony
Ad.2, 3
Nieuwzględniony

Wnosi o wprowadzenie obszarów zieleni z Cały obszar
dopuszczeniem obiektów typu Street Workout Park
planu
(małej architektury) na terenie objętym projektem
planu miejscowego.
Wnosi o:
1) Przeznaczenie działek pod teren publicznej zieleni 121/3, 124/1,
urządzonej, ze szczególnym przeznaczeniem pod 120/19, 122/2.
park, alejki z ciągiem pieszym, ławki i urządzenia 278/1, 122/1,
sportowo-rekreacyjne.
275/1

2) Przeznaczenie fragmentów działek na ciąg pieszy
do ul. Meiera.

28
Krowodrza

124/1, 122/2

28
Krowodrza

28
Krowodrza

ZP.1-ZP.6

ZP.4-ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/MNi.3,
KDZT.1,
KDL.2,
KDD.2,
KDD.3,
MW/U.6,
MW/U.7,
Uo.1

Uwzględniony

Ad.2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem
Ad.3, 5
---

4) Zarezerwowanie terenu pod budowę szkoły
z zapleczem sportowym przy ul. Meiera.

Ad.4
Uwzględniony
31/1

6) Przeznaczenie działki pod tereny zielone lub
sportowe.

67, 64/2, 63,
123/1, 124/4,
126/4, 130

7) Zapewnienie, iż budynki wielorodzinne nie będą
zaburzały
obecnie
istniejącego
ładu
przestrzennego na tym terenie.

Cały obszar
planu

Ad.1 Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3, 124/1, 122/2
obr. 28 Krowodrza.
Działka nr 122/1 – niezlokalizowana.
Działka nr 120/19 – wyznaczona zgodnie z obecnym
zagospodarowaniem. W projekcie planu: droga publiczna KDD.10.
Działka 275/1 – wyznaczona, zgodnie ze Studium, pod teren zabudowy
wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy jednorodzinnej
istniejącej MWn/MNi4.
Ad.2 Zgodnie z wnioskiem nr 1 – teren ww. nieruchomości został
przeznaczony pod teren zieleni publicznej, w której dopuszcza się
realizację ciągów pieszych.

Ad.1
Uwzględniony
Częściowo

3) Zapewnienie realizacji kładki pieszej nad torami
łączącej ul. Meiera z dzielnicą Prądnik Czerwony
III.

5) Przeznaczenie działki nr 31/1 na tereny leśne/park.

Ad.2, 3 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w wyniku przeprowadzonych
analiz urbanistycznych i uwarunkowań, w tym ukształtowania terenu,
zasadnym jest ograniczenie wysokości zabudowy do 16 m oraz
zwiększenie (za wskazaniem Wydziału Kształtowania Środowiska)
minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego do 50%,
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ad.7
Uwzględniony

Ad.3, 5
---

Ad.3, 5 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

Ad.6
Nieuwzględniony
częściowo

Ad.6 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub MW/U – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub usługowa oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2.

Nr
Lp.
wniosku

1.
17

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

31.03.2017

[…]*

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

Wnosi o:
1) Przeznaczenie działek pod teren zieleni urządzonej 121/3, 121/4,
(ZP), ze szczególnym przeznaczeniem pod park, 121/5, 121/11,
alejki z ciągiem pieszym.
122/1, 122/2,
124/1, 124/2,
127/3
2) Wyznaczenie wskaźnika miejsc postojowych dla
nowych inwestycji na minimalnym poziomie 1,2 /
lokal.

7.
28
Krowodrza

Cały obszar
planu

3) Przeznaczenie południowych części działek nr 120/12, 119/2,
124/3 oraz 126/4 a także działki nr 120/12, 119/2, 116/2, 113/2,
116/2,. 113/2, 110/2, 108/3, 101/3, 99/6, 257/5 pod 110/2, 108/3,
korytarz dla połączenia ul. Felińskiego z al. 29 101/3, 99/6,
listopada oraz ul. Felińskiego z ul. Iwaszki.
257/5, 124/3 ,
126/4

8.

9.

10.

MW.1-MW.4,
MW.6,
Ad.1
MW.10,
Uwzględniony
MW.15,
częściowo
MW.16,
MW.20,
MW/U.1MW/U.10,
MW/U.12,
Ad.2
MW/U.13
Uwzględniony
Uo.1,
z zastrzeżeniem
U/MNi.1,
ZP.1-ZP.5,
KU.2,
Ad.3
KDD.1Uwzględniony
KDD.5,
KDL.1KDL.6,
KDZT.1,
KDG.1

11.
Ad.1 Wniosek uwzględniony, dla działek nr: 121/4, 121/3, 124/1, 124/2,
122/2 obr. 28 Krowodrza. Natomiast zgodnie ze Studium: działka
nr 127/3 obr. 28 Krowodrza została wyznaczona pod teren obsługi
komunikacyjnej, a działki nr 121/11, 121/5 obr. 28 Krowodrza zostały
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (niskiej
intensywności) lub zabudowę jednorodzinną istniejącą.
Działka nr 122/1 - niezlokalizowana
Ad.2 Wniosek uwzględniony, dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Natomiast dla pozostałych funkcji budynków,
dopuszczonych w projekcie planu – wskaźnik miejsc postojowych
ustalony został zgodnie z polityką parkingową Gminy zawartą
w załączniku do uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa.

4) Przeznaczenie działek 88, 89 i 90 w części nie
dotyczącej korytarza przeznaczonego pod
ul. Iwaszki przeznaczyć na teren zieleni
nieurządzonej.

88, 89, 90

5) Przeznaczenie działek nr: 29, 41,42, 43, 44/4, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64/2, 65, 66, 67 w części
południowej pod zabudowę mieszkaniowousługową o niskiej intensywności oraz
ograniczonej wysokości do 4 kondygnacji.
pozostałą część terenu (50%) przeznaczyć na teren
zieleni urządzonej.

29, 41,42, 43,
44/4, 45, 46,
47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62,
63, 64/2, 65,
66, 67

Ad.5
Ad.5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu zakłada
Nieuwzględniony lokalizację terenów zieleni urządzonej w tym obszarze na działkach
121/4, 121/3, 122/2, 124/1, 122/4, 124/2,( częściowo) 124/3, 124/4,
123/1, 273, (częściowo) 60, (częściowo) 59 obr. 28 Krowodrza.
Natomiast, z wyłączeniem terenów dróg publicznych, tereny
mieszkaniowo-usługowe
zostały
zaprojektowane
wzdłuż
Al. 29 Listopada oraz w sąsiedztwie projektowanego placu miejskiego
KP.1. Pozostałe nieruchomości wymienione we wniosku zostały
przeznaczone również zgodnie ze Studium, jako tereny MW - teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

6) Przeznaczenie działek nr 123/1, 124/4, 126/4, 130
w przeważającej części na tereny zielone lub
sportowe.

123/1, 124/4,
126/4, 130

Ad.6
Nieuwzględniony
częściowo

7) Przeznaczenie przedmiotowych
zabudowę
usługową
i
komunikacyjną.

68/2, 68/15,
68/17, 68/18,
68/19

działek na
infrastrukturę

Ad.4
Ad.4 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu (w wyniku
Nieuwzględniony przeprowadzonych analiz uwarunkowań) na ww. nieruchomościach
wyznacza teren drogi dojazdowej KDD.11 oraz tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej MW/U.10 i MW/U.12,
które są zgodne ze Studium i stanowią ciągłość planistyczną.

90, 89, 88

Ad.7
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.6 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2 i obsługi komunikacyjnej lub placu miejskiego KP/KU.1.
Ad.7 Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, gdyż w części
niedotyczącej rezerwy terenowej pod Al. 29 Listopada:
ww. nieruchomości zostały przeznaczone pod zabudowę MW/U –
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa usługowa.
Działki nr 68/18, 68/19 obr. 28 Krowodrza – niezlokalizowane.

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

6.

8) Przeznaczenie działek nr 33, 39, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/6,
85/7, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
na tereny zieleni urządzonej, tereny leśne
oraz zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywności i ograniczonej wysokości do 4
kondygnacji.

33, 39, 75, 76,
77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84,
85/1, 85/2,
85/3, 85/4,
85/6, 85/7, 86,
87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94,
95

9) Przeznaczenie przedmiotowych działek pod usługi
oświaty, nauki, kultury, sportu i służby zdrowia.

133/4, 134/1,
135/1, 136,
137/4, 138/4,
139, 140/1,
142/2, 142/4,
144/2, 144/5

18

31.03.2017

[…]*

19

31.03.2017

[…]*

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY

10) Zapewnienie
odpowiedniej
infrastruktury Cały obszar
komunikacyjnej
dla
nowych
obiektów
planu
mieszkalnych i usługowych.
Wnosi o uwzględnienie w projekcie planu zjazdu 95, 94, 92, 91
z ul. Meiera na działki nr 94, 95, 92, 91 oraz decyzji o
warunkach zabudowy nr AU-2/6730.2/135/2015.

Wnosi o:
1) Dopuszczenie wysokości budynków do 39,60 m
(zgodnie z Warunkami Zabudowy i Pozwoleniem
na budowę).
2) Ustalenie powierzchni biologicznie czynnej rzędu
25%.
3) Ustanowienie wskaźnika miejsc postojowych
na poziomie 0,6 MP/mieszkanie.

138/5, 137/4,
136/1, 133/8,
134/3

7.

8.

9.

10.

11.

Ad.8
Ad.8 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu zakłada
Nieuwzględniony lokalizację terenów zieleni urządzonej m.in. na działkach 121/4, 121/3,
122/2, 124/1, 122/4, 124/2,( częściowo) 124/3, 124/4, 123/1, 273,
(częściowo) 60, (częściowo) 59 obr. 28 Krowodrza. Natomiast,
z wyłączeniem terenów dróg publicznych, na pozostałym obszarze
wymienionym we wniosku zaprojektowano (zgodnie ze Studium)
tereny: MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub
zabudowy usługowej.
W projekcie planu nie określono maksymalnej wysokości zabudowy
według liczby kondygnacji, a zgodnie z definicją zawartą
w słowniczku niniejszego projektu.
Działki nr 33, 39 – poza obszarem planu.
Ad.9 Wymienione we wniosku nieruchomości dopuszczają lokalizacje
wnioskowanych usług (w terenach: MW.10, Uo.1, MW/U.13,
U/MNi.1). Jednakże z zastrzeżeniem, iż w terenie MW.10 – jedynie
do wysokości drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i nie więcej niż
30% powierzchni całkowitej budynku.
Działka 133/4 – to obecnie 133/8, 133/9 obr. 28 Krowodrza.
Działka 139 – to obecnie 139/5, 139/6 obr. 28 Krowodrza.

Ad.9
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.10
Uwzględniony

28
Krowodrza

28
Krowodrza

KDL.2,
KDD.11,
MW.15,
MW.20

Nieuwzględniony

MW.10

Nieuwzględniony

Wniosek nie uwzględniony, gdyż w projekcie planu nie wyznacza się
miejsc zjazdów z dróg publicznych. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1
ustawy projekt planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami
Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Nie zachodzi
zatem konieczność zachowania zgodności projektu planu z decyzją
o warunkach zabudowy. Wydawanie pozwoleń na budowę na
podstawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wydanych przed
wejściem w życie ww. planu miejscowego może zaistnieć jedynie
w trybie administracyjnym procedowanym w sytuacji braku planu
miejscowego. Natomiast zgodnie z art. 65 ustawy organ, który wydał
decyzję o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż
w wydanej decyzji. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji następuje
w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wniosek nieuwzględniony. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt
planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż
ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych (art. 9 ust. 4).Studium wskazuje, iż ww.
nieruchomości, znajdują się w terenie oznaczonym jako tereny MW
– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla której
Studium wyznacza:
-wysokość zabudowy do 25m,
- wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 30%.

Nr
Lp.
wniosku

1.

20

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

31.03.2017

[…]*

Wnosi o:
1) Dopuszczenie wysokości budynków do 41,8 m
(zgodnie z Warunkami Zabudowy i Pozwoleniem
na budowę).
2) Ustalenie powierzchni biologicznie czynnej rzędu
25%.
3) Ustanowienie wskaźnika miejsc postojowych na
poziomie 0,6 MP/mieszkanie.

21

30.03.2017

[…]*

Wnosi o przeznaczenie działek nr 61, 62 i 63 pod
budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne lub
wielorodzinne nisko kondygnacyjne. Plan powinien
zawierać więcej terenów przeznaczonych pod niską
zabudowę mieszkaniową niż w poprzednio
obowiązującym planie.

22

30.03.2017

[…]*

Wnosi o:
1) Ograniczenie ruchu kołowego na ul. Ks. Meiera.
2) Wybudowanie i urządzenie nowej drogi/dróg
dojazdowych do os. Gotyk spełniających
obowiązujące normy, które ułatwiają dojazd
i wyjazd z os. Gotyk i jednocześnie odciąża
ul. Meiera.
3) Nie poszerzanie ul. Meiera kosztem budynków
jednorodzinnych.
4) Nie wprowadzanie w ul. Meiera ruchu kołowego z
al. 29 Listopada od strony centrum w celu skrętu
aut w ul. Kuźnicy Kołątajowskiej co jest
planowane w ramach rozbudowy al. 29 Listopada
w wyłożonych projektach w 2014 r.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

129/1, 129/2,
129/7, 130,
131/29,
131/30

28
Krowodrza

61, 62, 63

28
Krowodrza

Cały obszar
planu

28
Krowodrza

8.

9.

10.

MW.8,
KP/KU.1

Nieuwzględniony

MW/U.1,
MW/U.2,,
MW/U.6,
MW.4

Nieuwzględniony

KDZT.1,
KDL.2,
U/MNi.1,
MWn/MNi.1mWn/MNi.4

11.
Ponadto wskaźnik miejsc postojowych ustalony został zgodnie
z polityką parkingową Gminy (zawartą w załączniku do uchwały
Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa), która dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej wynosi 1,2 mp/mieszkanie.
Wniosek nieuwzględniony. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt
planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż
ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych (art. 9 ust. 4).Studium wskazuje, iż ww.
nieruchomości, znajdują się w terenie oznaczonym jako tereny MW
– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla której
Studium wyznacza:
-wysokość zabudowy do 25m,
- wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 30%.
Ponadto wskaźnik miejsc postojowych ustalony został zgodnie
z polityką parkingową Gminy (zawartą w załączniku do uchwały
Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa), która dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej wynosi 1,2 mp/mieszkanie.
Wniosek nie uwzględniony. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt
planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż
ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu
planów miejscowych (art. 9 ust. 4).Studium wskazuje, iż ww.
nieruchomości, znajdują się w terenie oznaczonym jako tereny MW
– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przedmiotowe nieruchomości zawierają się w następujących
terenach:
-MW/U.1 – wysokość zabudowy do 14 m,
-MW/U.2 – wysokość zabudowy do 17 m,
-MW/U.6 – wysokość zabudowy do 21 m ,
-MW.4 – wysokość zabudowy do 19 m.

Ad.1
---

Ad.1 Wniosek nie stanowi materii planistycznej. W planie
miejscowym określa się zasięg terenu przeznaczonego pod daną
inwestycję. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle
drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio, drogowymi obiektami
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia
i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą. Ponadto
kwestia zarządzania ruchem drogowym pozostaje w gestii zarządcy
drogi.

Ad.4
Nieuwzględniony

Ad.4 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu, w tym układ
drogowy, uzgadniany jest z zarządcą drogi. W związku z powyższym
Zarząd Dróg Miasta Krakowa pismem nr IW.460.4.17.2017 z dnia
21.02.2019 r. nakazał zachować zgodność projektowanych linii
rozgraniczających projektu planu z liniami rozgraniczającymi
planowanej inwestycji pt.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada (…)”.

Ad.5
Nieuwzględniony

Ad.5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż brak podstaw zakazu realizacji
kolejnych przyłączy, podkreślając iż plan miejscowy stosownie do

Ad.2, 3
Uwzględniony

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

10.

5) Zakaz dalszych przyłączy wodno-kanalizacyjnych
nowych inwestycji do istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej w ul. Meiera.

23

30.03.2017

[…]*

6) Nie wprowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie
ul. Meiera sklepów wielkopowierzchniowych.
7) Ograniczenie lokalizacji zakładów przemysłowousługowych na terenie planu mogących
oddziaływać negatywnie na mieszkańców domów
jednorodzinnych.
8) Wycofanie i zakaz działania transportu
publicznego po ul. Meiera.
9) Ograniczenie wysokiej zabudowy ze względu
na ukształtowanie terenu.
10) Ustanowienie ul. Meiera drogą obsługującą
wyłącznie zabudowę istniejącą w jej bezpośrednim
sąsiedztwie lub przynajmniej ograniczenie ruchu
kołowego np. poprzez ograniczenie tonażu
pojazdów.
11) Uwzględnienie
szczególnie
kwestie
bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu życia
mieszkańców domów jednorodzinnych.
Wnosi o:
1) Przeznaczenie działek nr 85/1, 85/2 w całości pod
zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną
z uzupełniającą funkcją usługową.

art. 15 ust. 1 określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Ad.6, 7, 9, 11
Uwzględniony

Ad.8, 10
---

85/1, 85/2

28
Krowodrza

MW/U.8,
KDL.1

Ad.2, 4, 8
Nieuwzględniony

3) Minimalną powierzchnie biologicznie czynną
maksymalnie 20%.

Ad.3
Nieuwzględniony

4) Wskaźnik intensywności zabudowy 4,5.
5) Wskaźnik zainwestowania powierzchni działki –
80%.

Ad.5
Nieuwzględniony

7) Dopuszczenie możliwości ogrodzenia działek.
8) W przypadku nie dopuszczenia zabudowy
powyżej 16 m i wskaźnika powierzchni
biologicznie czynnej poniżej 30% - wnioskodawca

Ad. 8, 10 Wniosek nie stanowi materii planistycznej. W planie
miejscowym określa się zasięg terenu przeznaczonego pod daną
inwestycję. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle
drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio, drogowymi obiektami
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia
i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą. Ponadto
kwestia zarządzania ruchem drogowym pozostaje w gestii zarządcy
drogi.

Ad.1 Wniosek uwzględniony dla działki nr 85/2 w całości oraz 85/1
w części bez pasa o szerokości od 2 do 5 m – wyznaczonego pod
poszerzenie publicznej drogi KDL.1.

Ad.1
Uwzględniony
częściowo

2) Wysokość zabudowy co najmniej 20 m.

6) Dopuszczenie lokalizacji terenów zielonych na
dachach i tarasach.

11.

Ad.2, 4, 8 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w wyniku
przeprowadzonych analiz urbanistycznych i uwarunkowań, w tym
ukształtowania terenu, zasadnym jest ograniczenie wysokości
zabudowy do 17 m, a wskaźnik intensywności zabudowy do 1,7.
Ad.3 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu musi być
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż ww. nieruchomości
zlokalizowane są w strefie kształtowania systemu przyrodniczego, dla
którego minimalna wartość terenu biologicznie czynnego wynosi 50%.
Ad.5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w projekcie planu nie wyznacza
się takiego wskaźnika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury, w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad.6
Uwzględniony
Ad.7
Nieuwzględniony

Ad.7 Wniosek nieuwzględniony, gdyż brak podstaw regulowania
kwestii ogrodzeń jako materii planistycznej, w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

10.

wnosi o ustalenie intensywności zabudowy na
poziomie 4,5 oraz pow. zainwestowania do 80%.

24

30.03.2017

[…]*

Przeznaczenie działek nr 3, 60, 273, 124/4 i 124/3 pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW).

25

31.03.2017

[…]*

Wnosi o:
1) Przeznaczenie działek pod teren publicznej zieleni 121/3, 124/1,
urządzonej, ze szczególnym przeznaczeniem pod 120/19, 122/2.
park, alejki z ciągiem pieszym, ławki i urządzenia 278/1, 122/1,
sportowo-rekreacyjne.
275/1

2) Przeznaczenie fragmentów działek na ciąg pieszy
do ul. Meiera.

3, 60, 273,
124/4 i 124/3
wg załącznika
graficznego

124/1, 122/2

3) Zapewnienie realizacji kładki pieszej nad torami
łączącą ul. Meiera z dzielnicą Prądnik Czerwony
III.
4) Zarezerwować tereny pod budowę
z zapleczem sportowym, przy ul. Meiera.

28
Krowodrza

28
Krowodrza

Nieuwzględniony
cześciowo

ZP.3,
ZP.4,
KP.1
MW/U.1,
MW/U.2,
KDZT.1,
KDD.3

ZP.4-ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/MNi.3,
KDZT.1,
KDL.2,
KDD.2,
KDD.3,
MW/U.6,
MW/U.7,
Uo.1

szkoły

Ad.2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem
Ad.3, 5
---

Ad.3, 5 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

Ad.6
Nieuwzględniony
częściowo

Ad.6 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub MW/U – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub usługowa oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2.

Ad.4
Uwzględniony

5) Przeznaczyć działkę nr 31/1 na tereny leśne/park.

31/1

6) Przeznaczyć działki pod tereny zielone lub
sportowe.

67, 64/2, 63,
123/1, 124/4,
126/4, 130

7) Zapewnienie, iż budynki wielorodzinne nie będą
zaburzały
obecnie
istniejącego
ładu
przestrzennego na tym terenie.

Cały obszar
planu

Ad.7
Uwzględniony

Przedmiotową kwestię będzie regulowała przygotowywana
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa tzw.
Uchwała Krajobrazowa – obejmująca zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń.
Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu zakłada lokalizację
terenów zieleni urządzonej na działkach nr 124/4, 273 i częściowo 60
obr. 28 Krowodrza.
Na pozostałych ww. nieruchomościach lub ich częściach,
z wyłączeniem terenów komunikacyjnych, zostały zaprojektowane
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (lub usługowej) głównie z uwagi na sąsiedztwo Al. 29 Listopada oraz projektowanego
placu miejskiego KP.1.
Wniosek dotyczący działki nr 3 obr. 28 Krowodrza– pozostawia się bez
rozpatrzenia, gdyż znajduje się obszarem planu.
Ad.1 Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3, 124/1, 122/2
obr. 28 Krowodrza.
Działka nr 122/1 – niezlokalizowana.
Działka nr 120/19 – wyznaczona zgodnie z obecnym
zagospodarowaniem. W projekcie planu: droga publiczna KDD.10.
Działka 275/1 – wyznaczona, zgodnie ze Studium, pod teren zabudowy
wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy jednorodzinnej
istniejącej MWn/MNi4.
Ad.2 Zgodnie z wnioskiem nr 1 – teren ww. nieruchomości został
przeznaczony pod teren zieleni publicznej, w której dopuszcza się
realizację ciągów pieszych.

Ad.1
Uwzględniony
Częściowo

Ad.3, 5
---

11.

Nr
Lp.
wniosku

1.
26

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

03.04.2017

[…]*

Wnosi o:
1) Ograniczenie ruchu kołowego na ul. Ks. Meiera.
2) Wybudowanie i urządzenie nowej drogi/dróg
dojazdowych do os. Gotyk spełniających
obowiązujące normy, które ułatwiają dojazd
i wyjazd z os. Gotyk i jednocześnie odciąża
ul. Meiera.
3) Nie poszerzanie ul. Meiera kosztem budynków
jednorodzinnych.
4) Nie wprowadzanie w ul. Meiera ruchu kołowego z
al. 29 Listopada od strony centrum w celu skrętu
aut w ul. Kuźnicy Kołątajowskiej co jest
planowane w ramach rozbudowy al. 29 Listopada
w wyłożonych projektach w 2014 r.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

Cały obszar
planu

28
Krowodrza

8.
KDZT.1,
KDL.4,
U/MNi.1,
MWn/MNi.1MWn/MNi.4

9.

11.

Ad.1
---

Ad.1 Wniosek nie stanowi materii planistycznej. W planie
miejscowym określa się zasięg terenu przeznaczonego pod daną
inwestycję. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle
drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio, drogowymi obiektami
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia
i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą. Ponadto
kwestia zarządzania ruchem drogowym pozostaje w gestii zarządcy
drogi.

Ad.4
Nieuwzględniony

Ad.4 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu, w tym układ
drogowy, uzgadniany jest z zarządcą drogi. W związku
z powyższym Zarząd Dróg Miasta Krakowa pismem
nr IW.460.4.17.2017 z dnia 21.02.2019 r. nakazał zachować zgodność
projektowanych
linii
rozgraniczających
projektu
planu
z
liniami
rozgraniczającymi
planowanej
inwestycji
pt.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada (…)”.

Ad.5
Nieuwzględniony

Ad.5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż brak podstaw zakazu realizacji
kolejnych przyłączy, podkreślając iż plan miejscowy stosownie do
art. 15 ust. 1 określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Ad.8, 10
---

Ad. 8, 10 Wniosek nie stanowi materii planistycznej. W planie
miejscowym określa się zasięg terenu przeznaczonego pod daną
inwestycję. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle
drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio, drogowymi obiektami
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia
i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą. Ponadto
kwestia zarządzania ruchem drogowym pozostaje w gestii zarządcy
drogi.

Ad.2, 3
Uwzględniony

5) Zakaz dalszych przyłączy wodno-kanalizacyjnych
nowych inwestycji do istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej w ul. Meiera.
6) Nie wprowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie
ul. Meiera sklepów wielkopowierzchniowych.
7) Ograniczenie lokalizacji zakładów przemysłowousługowych na terenie planu mogących
oddziaływać negatywnie na mieszkańców domów
jednorodzinnych.
8) Wycofanie i zakaz działania transportu
publicznego po ul. Meiera.
9) Ograniczenie wysokiej zabudowy ze względu
na ukształtowanie terenu.
10) Ustanowienie ul. Meiera drogą „ślepą” (drogą
obsługującą wyłącznie zabudowę istniejącą w jej
bezpośrednim sąsiedztwie).
11) Uwzględnienie
szczególnie
kwestie
bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu życia
mieszkańców domów jednorodzinnych.

10.

Ad.6, 7, 9, 11
Uwzględniony

Nr
Lp.
wniosku

1.
27

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

03.04.2017

[…]*

Wnosi o:
1. Ograniczenie ruchu kołowego na ul. Ks. Meiera.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

Cały obszar
planu

28
Krowodrza

2. Wybudowanie i urządzenie nowej drogi/dróg
dojazdowych do os. Gotyk spełniających
obowiązujące normy, które ułatwiają dojazd
i wyjazd z os. Gotyk i jednocześnie odciąża
ul. Meiera.
3. Nie poszerzanie ul. Meiera kosztem budynków
jednorodzinnych.
4. Nie wprowadzanie w ul. Meiera ruchu kołowego z
al. 29 Listopada od strony centrum w celu skrętu
aut w ul. Kuźnicy Kołątajowskiej co jest
planowane w ramach rozbudowy al. 29 Listopada
w wyłożonych projektach w 2014 r.

8.
KDZT.1,
KDL.2,
U/MNi.1,
MWn/MNi.1MWn/MNi.4

9.

28

03.04.2017

[…]*

11.

Ad.1
---

Ad.1 Wniosek nie stanowi materii planistycznej. W planie
miejscowym określa się zasięg terenu przeznaczonego pod daną
inwestycję. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle
drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio, drogowymi obiektami
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia
i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą. Ponadto
kwestia zarządzania ruchem drogowym pozostaje w gestii zarządcy
drogi.

Ad.4
Nieuwzględniony

Ad.4 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu, w tym układ
drogowy, uzgadniany jest z zarządcą drogi. W związku
z powyższym Zarząd Dróg Miasta Krakowa pismem
nr IW.460.4.17.2017 z dnia 21.02.2019 r. nakazał zachować zgodność
projektowanych
linii
rozgraniczających
projektu
planu
z
liniami
rozgraniczającymi
planowanej
inwestycji
pt.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada (…)”.

Ad.5
Nieuwzględniony

Ad.5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż brak podstaw zakazu realizacji
kolejnych przyłączy, podkreślając iż plan miejscowy stosownie do
art. 15 ust. 1 określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Ad.8, 10
---

Ad. 8, 10 Wniosek nie stanowi materii planistycznej. W planie
miejscowym określa się zasięg terenu przeznaczonego pod daną
inwestycję. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle
drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio, drogowymi obiektami
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia
i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą. Ponadto
kwestia zarządzania ruchem drogowym pozostaje w gestii zarządcy
drogi.

Nieuwzględniony

Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu na ww.
nieruchomościach zakłada lokalizację publicznie dostępnych terenów
zieleni urządzonej.
Wynika to bezpośrednio z przeprowadzonych analiz i uwarunkowań,
w tym ukształtowania terenu, ciągłości planistycznej, kontynuacji już
istniejącego linearnego ciągu zielonego oraz wniosków mieszkańców.
Część nieruchomości wyznaczona została pod drogę publiczną KDL.2

Ad.2, 3
Uwzględniony

5. Zakaz dalszych przyłączy wodno-kanalizacyjnych
nowych inwestycji do istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej w ul. Meiera.
6. Nie wprowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie
ul. Meiera sklepów wielkopowierzchniowych.
7. Ograniczenie lokalizacji zakładów przemysłowousługowych na terenie planu mogących
oddziaływać negatywnie na mieszkańców domów
jednorodzinnych.
8. Wycofanie i zakaz działania transportu
publicznego po ul. Meiera.
9. Ograniczenie wysokiej zabudowy ze względu
na ukształtowanie terenu.
10. Ustanowienie ul. Meiera drogą „ślepą” (drogą
obsługującą wyłącznie zabudowę istniejącą w jej
bezpośrednim sąsiedztwie) lub przynajmniej
ograniczenie ruchu kołowego np. poprzez
ograniczenie tonażu pojazdów.
11. Uwzględnienie
szczególnie
kwestie
bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu życia
mieszkańców domów jednorodzinnych.
Wnosi o:
− Przeznaczenie w całości działek nr 124/4 oraz
124/3
pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne o wysokiej intensywności (MW) z
dopuszczeniem realizowania usług komercyjnych.
− Maksymalną
wysokość
budynków
10
kondygnacji.

10.

Ad.6, 7, 9, 11
Uwzględniony

124/4, 124/3

28
Krowodrza

ZP.4, ZP.5,
KDL.2

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

29

03.04.2017

[…]*

Wnosi o przeznaczenie działek nr 3, 60 i 273 pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3, 60, 273

28
Krowodrza

ZP.3,
ZP.4,
KP.1
MW/U.1,
MW/U.2,
KDZT.1,
KDD.3

Uwzględniony
częściowo

30

03.04.2017

[…]*

Wnosi o przeznaczenie działek nr 3, 60 i 273 pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3, 60, 273

28
Krowodrza

ZP.3,
ZP.4,
KP.1
MW/U.1,
MW/U.2,
KDZT.1,
KDD.3

Uwzględniony
częściowo

31

03.04.2017

[…]*

Wnosi o:
1. Przeznaczenie w całości działek nr 124/4 oraz
124/3
pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne o wysokiej intensywności (MW)
z
dopuszczeniem
realizowania
usług
komercyjnych.
2. Maksymalną
wysokość
budynków
10
kondygnacji.
Wnosi o:
1. Przeznaczenie w całości działek nr 124/4 oraz
124/3
pod
budownictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne o wysokiej intensywności (MW)
z
dopuszczeniem
realizowania
usług
komercyjnych.
2. Maksymalną
wysokość
budynków
10
kondygnacji.

124/4, 124/3

28
Krowodrza

124/4, 124/3

28
Krowodrza

32

03.04.2017

[…]*

10.

ZP.4, ZP.5,
KDL.2

Nieuwzględniony

ZP.4, ZP.5,
KDL.2

Nieuwzględniony

11.
Dodatkowo w projekcie planu nie określono maksymalnej wysokości
zabudowy według liczby kondygnacji, a zgodnie z definicją zawartą
w słowniczku niniejszego projektu.
Wniosek uwzględniony, dla części działki nr 60 obr. 28 Krowodrza,
dla której z (wyłączeniem terenów komunikacyjnych) zostały
zaprojektowane tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (lub
usługowej - głównie z uwagi na sąsiedztwo Al. 29 Listopada oraz
projektowanego placu miejskiego KP.1).
Natomiast dla pozostałej części działki nr 60 i działki nr 273 obr. 28
Krowodrza – projekt planu (w wyniku przeprowadzonych analiz
i uwarunkowań) zakłada lokalizację publicznie dostępnych terenów
zieleni urządzonej.
Wynika to bezpośrednio z przeprowadzonych analiz i uwarunkowań,
w tym ukształtowania terenu, ciągłości planistycznej, kontynuacji już
istniejącego linearnego ciągu zielonego oraz wniosków mieszkańców.
Wniosek dotyczący działki nr 3 obr. 28 Krowodrza– pozostawia się bez
rozpatrzenia, gdyż znajduje się obszarem planu.
Wniosek uwzględniony, dla części działki nr 60 obr. 28 Krowodrza,
dla której z (wyłączeniem terenów komunikacyjnych) zostały
zaprojektowane tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (lub
usługowej - głównie z uwagi na sąsiedztwo Al. 29 Listopada oraz
projektowanego placu miejskiego KP.1).
Natomiast dla pozostałej części działki nr 60 i działki nr 273 obr. 28
Krowodrza – projekt planu (w wyniku przeprowadzonych analiz
i uwarunkowań) zakłada lokalizację publicznie dostępnych terenów
zieleni urządzonej.
Wynika to bezpośrednio z przeprowadzonych analiz i uwarunkowań,
w tym ukształtowania terenu, ciągłości planistycznej, kontynuacji już
istniejącego linearnego ciągu zielonego oraz wniosków mieszkańców.
Wniosek dotyczący działki nr 3 obr. 28 Krowodrza– pozostawia się bez
rozpatrzenia, gdyż znajduje się obszarem planu.
Wniosek nieuwzględniony, gdyż wynika to bezpośrednio
z przeprowadzonych analiz i uwarunkowań, w tym ukształtowania
terenu, ciągłości planistycznej, kontynuacji już istniejącego linearnego
ciągu zielonego oraz wniosków mieszkańców.
Część nieruchomości wyznaczona została pod drogę publiczną KDL.2
Dodatkowo w projekcie planu nie określono maksymalnej wysokości
zabudowy według liczby kondygnacji, a zgodnie z definicją zawartą
w słowniczku niniejszego projektu.
Wniosek nieuwzględniony, gdyż wynika to bezpośrednio
z przeprowadzonych analiz i uwarunkowań, w tym ukształtowania
terenu, ciągłości planistycznej, kontynuacji już istniejącego linearnego
ciągu zielonego oraz wniosków mieszkańców.
Część nieruchomości wyznaczona została pod drogę publiczną KDL.2
Dodatkowo w projekcie planu nie określono maksymalnej wysokości
zabudowy według liczby kondygnacji, a zgodnie z definicją zawartą
w słowniczku niniejszego projektu.

Nr
Lp.
wniosku

1.
33

34

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

6.

7.

Wnosi o przeznaczenie działek nr 3, 60 i 273 pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

3, 60, 273

28
Krowodrza

03.04.2017

03.04.2017

[…]*

[…]*

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY

Wnosi o:
1. Przeznaczenie działek pod teren publicznej zieleni 121/3, 124/1,
urządzonej, ze szczególnym przeznaczeniem pod 120/19, 122/2.
park, alejki z ciągiem pieszym, ławki i urządzenia 278/1, 122/1,
sportowo-rekreacyjne.
275/1

2. Przeznaczenie fragmentów działek na ciąg pieszy
do ul. Meiera.

124/1, 122/2

3. Zapewnienie realizacji kładki pieszej nad torami
łączącą ul. Meiera z dzielnicą Prądnik Czerwony
III.
4. Zarezerwować tereny pod budowę
z zapleczem sportowym, przy ul. Meiera.

9.

ZP.3,
ZP.4,
KP.1
MW/U.1,
MW/U.2,
KDZT.1,
KDD.3

Uwzględniony
częściowo

Wniosek uwzględniony, dla części działki nr 60 obr. 28 Krowodrza,
dla której z (wyłączeniem terenów komunikacyjnych) zostały
zaprojektowane tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (lub
usługowej - głównie z uwagi na sąsiedztwo Al. 29 Listopada oraz
projektowanego placu miejskiego KP.1).
Natomiast dla pozostałej części działki nr 60 i działki nr 273 obr. 28
Krowodrza – projekt planu (w wyniku przeprowadzonych analiz
i uwarunkowań) zakłada lokalizację publicznie dostępnych terenów
zieleni urządzonej.
Wynika to bezpośrednio z przeprowadzonych analiz i uwarunkowań,
w tym ukształtowania terenu, ciągłości planistycznej, kontynuacji już
istniejącego linearnego ciągu zielonego oraz wniosków mieszkańców.
Wniosek dotyczący działki nr 3 obr. 28 Krowodrza– pozostawia się bez
rozpatrzenia, gdyż znajduje się obszarem planu.

Ad.1
Uwzględniony
Częściowo

Ad.1 Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3, 124/1, 122/2
obr. 28 Krowodrza.
Działka nr 122/1 – niezlokalizowana.
Działka nr 120/19 – wyznaczona zgodnie z obecnym
zagospodarowaniem. W projekcie planu: droga publiczna KDD.10.
Działka 275/1 – wyznaczona, zgodnie ze Studium, pod teren zabudowy
wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy jednorodzinnej
istniejącej MWn/MNi4.
Ad.2 Zgodnie z wnioskiem nr 1 – teren ww. nieruchomości został
przeznaczony pod teren zieleni publicznej, w której dopuszcza się
realizację ciągów pieszych.

ZP.4-ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/MNi.3,
KDZT.1,
KDL.2,
KDD.2,
KDD.3,
MW/U.6,
MW/U.7,
Uo.1

10.

Ad.2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem
Ad.3, 5
---

szkoły

5. Przeznaczyć działkę nr 31/1 na tereny leśne/park.

28
Krowodrza

8.

Ad.3, 5
---

Ad.3, 5 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

Ad.6
Nieuwzględniony
częściowo

Ad.6 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub MW/U – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub usługowa oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2.

Ad.4
Uwzględniony
31/1

6. Przeznaczyć działki pod tereny zielone lub
sportowe.

67, 64/2, 63,
123/1, 124/4,
126/4, 130

7. Zapewnienie, iż budynki wielorodzinne nie będą
zaburzały obecnie istniejącego ładu przestrzennego
na tym terenie.

Cały obszar
planu

Ad.7
Uwzględniony

11.

Nr
Lp.
wniosku

1.
35

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

03.04.2017

[…]*

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

Wnosi o:
1. Przeznaczenie działek pod teren publicznej zieleni 121/3, 124/1,
urządzonej, ze szczególnym przeznaczeniem pod 120/19, 122/2.
park, alejki z ciągiem pieszym, ławki i urządzenia 278/1, 122/1,
sportowo-rekreacyjne.
275/1

2. Przeznaczenie fragmentów działek na ciąg pieszy
do ul. Meiera.

7.
28
Krowodrza

8.
ZP.4-ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/MNi.3,
KDZT.1,
KDL.2,
KDD.2,
KDD.3,
MW/U.6,
MW/U.7,
Uo.1

124/1, 122/2

03.04.2017

[…]*

10.

Ad.3, 5
---

Ad.3, 5
---

Ad.3,5 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

Ad.6
Nieuwzględniony
częściowo

Ad.6 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub MW/U – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub usługowa oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2.
Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3 i 120/7 (droga
wewnętrzna) obr. 28 Krowodrza.
Odnośnie działki 121/4 obr. 28 Krowodrza – projekt planu wyznacza
teren publicznie dostępnej zieleni, jako kontynuacje przeznaczenia
działki w poprzednich dokumentach planistycznych.
W przypadku pozostałych nieruchomości wymienionych we wniosku:
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych(art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje, iż działki 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4,
znajdują się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.

Ad.4
Uwzględniony

5. Przeznaczyć działkę nr 31/1 na tereny leśne/park.

31/1

6. Przeznaczyć działki pod tereny zielone lub
sportowe.

67, 64/2, 63,
123/1, 124/4,
126/4, 130

7. Zapewnienie, iż budynki wielorodzinne nie będą
zaburzały
obecnie
istniejącego
ładu
przestrzennego na tym terenie.
Wnosi
o
przeznaczenie
działek
zgodnie
z nieobowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Górka Narodowa Wschód
, uchwalonym dnia 30 sierpnia 2006 r. uchwałą Rady
Miasta Krakowa nr CXV/1193/06:
- działka 121/3 – publiczna zieleń urządzona,
- działki: 121/4, 121/5, 278/1, 120/4, 118/4, 117/4 –
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działka 120/7 – droga dojazdowa.

Cały obszar
planu
121/3, 121/4,
121/5, 120/7,
120/4, 127/3,
278/1, 117/4,
118/4

Ad.7
Uwzględniony
28
Krowodrza

ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/Mni.3,
KDW.2

Uwzględniony
częściowo

11.
Ad.1 Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3, 124/1, 122/2
obr. 28 Krowodrza.
Działka nr 122/1 – niezlokalizowana.
Działka nr 120/19 – wyznaczona zgodnie z obecnym
zagospodarowaniem. W projekcie planu: droga publiczna KDD.10.
Działka 275/1 – wyznaczona, zgodnie ze Studium, pod teren zabudowy
wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy jednorodzinnej
istniejącej MWn/MNi4.
Ad.2 Zgodnie z wnioskiem nr 1 – teren ww. nieruchomości został
przeznaczony pod teren zieleni publicznej, w której dopuszcza się
realizację ciągów pieszych.

Ad.1
Uwzględniony
Częściowo

Ad.2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

3. Zapewnienie realizacji kładki pieszej nad torami
łączącą ul. Meiera z dzielnicą Prądnik Czerwony
III.
4. Zarezerwować tereny pod budowę szkoły
z zapleczem sportowym, przy ul. Meiera.

36

9.

Nr
Lp.
wniosku

1.
37

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

03.04.2017

[…]*

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

Wnosi o:
1. Przeznaczenie działek pod teren publicznej zieleni 121/3, 124/1,
urządzonej, ze szczególnym przeznaczeniem pod 120/19, 122/2.
park, alejki z ciągiem pieszym, ławki i urządzenia 278/1, 122/1,
sportowo-rekreacyjne.
275/1

2. Przeznaczenie fragmentów działek na ciąg pieszy
do ul. Meiera.

124/1, 122/2

3. Zapewnienie realizacji kładki pieszej nad torami
łączącą ul. Meiera z dzielnicą Prądnik Czerwony
III.
4. Zarezerwować tereny pod budowę szkoły
z zapleczem sportowym, przy ul. Meiera.

7.
28
Krowodrza

8.
ZP.4-ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/MNi.3,
KDZT.1,
KDL.2,
KDD.2,
KDD.3,
MW/U.6,
MW/U.7,
Uo.1

9.

10.

Ad.1 Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3, 124/1, 122/2
obr. 28 Krowodrza.
Działka nr 122/1 – niezlokalizowana.
Działka nr 120/19 – wyznaczona zgodnie z obecnym
zagospodarowaniem. W projekcie planu: droga publiczna KDD.10.
Działka 275/1 – wyznaczona, zgodnie ze Studium, pod teren zabudowy
wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy jednorodzinnej
istniejącej MWn/MNi4.
Ad.2 Zgodnie z wnioskiem nr 1 – teren ww. nieruchomości został
przeznaczony pod teren zieleni publicznej, w której dopuszcza się
realizację ciągów pieszych.

Ad.1
Uwzględniony
Częściowo

Ad.2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem
Ad.3, 5
---

Ad.3, 5
---

Ad.3, 5 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

Ad.6
Nieuwzględniony
częściowo

Ad.6 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub MW/U – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub usługowa oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2.

Ad.4
Uwzględniony

5. Przeznaczyć działkę nr 31/1 na tereny leśne/park.

31/1

6. Przeznaczyć działki pod tereny zielone lub
sportowe.

64/2, 126/4,
63, 124/4,
123/1, 67, 130

7. Zapewnienie, iż budynki wielorodzinne nie będą
zaburzały
obecnie
istniejącego
ładu
przestrzennego na tym terenie.

Cały obszar
planu

Ad.7
Uwzględniony

11.

Nr
Lp.
wniosku

1.
38

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

03.04.2017

[…]*

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

Wnosi o:
1. Przeznaczenie działek pod teren publicznej zieleni 121/3, 124/1,
urządzonej, ze szczególnym przeznaczeniem pod 120/19, 122/2.
park, alejki z ciągiem pieszym, ławki i urządzenia 278/1, 122/1,
sportowo-rekreacyjne.
275/1

2. Przeznaczenie fragmentów działek na ciąg pieszy
do ul. Meiera.

7.
28
Krowodrza

124/1, 122/2

8.
ZP.4-ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/MNi.3,
KDZT.1,
KDL.2,
KDD.2,
KDD.3,
MW/U.6,
MW/U.7,
Uo.1

3. Zapewnienie realizacji kładki pieszej nad torami
łączącą ul. Meiera z dzielnicą Prądnik Czerwony
III.
4. Zarezerwować tereny pod budowę
z zapleczem sportowym, przy ul. Meiera.

6. Przeznaczyć działki pod tereny zielone lub
sportowe.

39

03.04.2017

[…]*

3. Zapewnienie realizacji kładki pieszej nad torami
łączącą ul. Meiera z dzielnicą Prądnik Czerwony
III.
4. Zarezerwować tereny pod budowę szkoły
z zapleczem sportowym, przy ul. Meiera.
5. Przeznaczyć działkę nr 31/1 na tereny leśne/park.

Ad.2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem
Ad.3, 5
---

Ad.3, 5 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

Ad.6
Nieuwzględniony
częściowo

Ad.6 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub MW/U – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub usługowa oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2.

31/1
64/2, 126/4,
63, 124/4,
123/1, 67, 130

124/1, 122/2

Ad.7
Uwzględniony

28
Krowodrza

ZP.4-ZP.5,
MWn/MNi.2,
MWn/MNi.3,
KDZT.1,
KDL.2,
KDD.2,
KDD.3,
MW/U.6,
MW/U.7,
Uo.1

Ad.2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.4
Uwzględniony
31/1

Ad.1 Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3, 124/1, 122/2
obr. 28 Krowodrza.
Działka nr 122/1 – niezlokalizowana.
Działka nr 120/19 – wyznaczona zgodnie z obecnym
zagospodarowaniem. W projekcie planu: droga publiczna KDD.10.
Działka 275/1 – wyznaczona, zgodnie ze Studium, pod teren zabudowy
wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy jednorodzinnej
istniejącej MWn/MNi4.
Ad.2 Zgodnie z wnioskiem nr 1 – teren ww. nieruchomości został
przeznaczony pod teren zieleni publicznej, w której dopuszcza się
realizację ciągów pieszych.

Ad.1
Uwzględniony
Częściowo

Ad.3, 5
---

11.
Ad.1 Wniosek uwzględniony w zakresie działek nr 121/3, 124/1, 122/2
obr. 28 Krowodrza.
Działka nr 122/1 – niezlokalizowana.
Działka nr 120/19 – wyznaczona zgodnie z obecnym
zagospodarowaniem. W projekcie planu: droga publiczna KDD.10.
Działka 275/1 – wyznaczona, zgodnie ze Studium, pod teren zabudowy
wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy jednorodzinnej
istniejącej MWn/MNi4.
Ad.2 Zgodnie z wnioskiem nr 1 – teren ww. nieruchomości został
przeznaczony pod teren zieleni publicznej, w której dopuszcza się
realizację ciągów pieszych.

Ad.4
Uwzględniony

7. Zapewnienie, iż budynki wielorodzinne nie będą Cały obszar
zaburzały obecnie istniejącego ładu przestrzennego
planu
na tym terenie.
Wnosi o:
1. Przeznaczenie działek pod teren publicznej zieleni 121/3, 124/1,
urządzonej, ze szczególnym przeznaczeniem pod 120/19, 122/2.
park, alejki z ciągiem pieszym, ławki i urządzenia 278/1, 122/1,
sportowo-rekreacyjne.
275/1

2. Przeznaczenie fragmentów działek na ciąg pieszy
do ul. Meiera.

10.

Ad.1
Uwzględniony
Częściowo

Ad.3, 5
---

szkoły

5. Przeznaczyć działkę nr 31/1 na tereny leśne/park.

9.

Ad.3, 5
---

Ad.3, 5 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

10.

11.
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

40

03.04.2017

[…]*

6. Przeznaczyć działki pod tereny zielone lub
sportowe.

64/2, 126/4,
63, 124/4,
123/1, 67, 130

7. Zapewnienie, iż budynki wielorodzinne nie będą
zaburzały obecnie istniejącego ładu przestrzennego
na tym terenie.
Wnosi o:
1. Utrzymanie zapisów MPZP z 30.08.2006r. gdzie
działki otaczające Felińskiego 15 były oznaczone,
jako
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej i zieleni

Cały obszar
planu

2.

3.

276/4

Odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji nr AU02-2.6730.2.759.2016.AKA
Przeznaczenie działek nr 121/11, 121/5, 121/4, 121/11, 121/5,
121/3, 278/1 na teren zieleni nieurządzonej wolny 121/4, 121/3,
od zabudowy z przywróceniem poprzedniego
278/1
stanu zadrzewienia na działce 121/3 (Lex
Szyszko).

Ad.6
Nieuwzględniony
częściowo
Ad.7
Uwzględniony

28
Krowodrza

MWn/MNi.3,
ZP.5, ZP.4,
ZP.6,
KDD.3
KDD.11,
KDL.2,
KDL.4,
KDZT.1
MW/U.6,
MW/U.7,
MW/U.10,
MW/U.12,
MW.4

Ad.1 Wniosek uwzględniony w zakresie utrzymania przeznaczenia
terenów zielonych (z poprzednie obowiązującego planu: 1ZP) wokół
działki nr 276/4 obr. 28 Krowodrza.
W przypadku pozostałych terenów okalających przedmiotową
nieruchomość wymienionych we wniosku: zgodnie z art. 15 ust. 1
ustawy projekt planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami
Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). Studium wskazuje,
iż przedmiotowa nieruchomość, znajduje się w terenie oznaczonym jako
tereny MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie
dopuszcza lokalizacji zabudowy jednorodzinnej.

Ad.1
Uwzględniony
częściowo

Ad.2
---

Ad.2
---

Zarezerwowanie terenu pod budowę kładki
pieszej ponad torami kolejowymi, łączącą
ul. Meiera.

5.

Przeznaczenie części działek 122/2 i 124/1 na
wykonanie
ciągu
pieszego
łączącego
ul. Felińskiego z ul. Meinera.

122/2, 124/1

Ad.5
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

6.

Zapewnienie, iż budynki wielorodzinne nie będą
zaburzały
obecnie
istniejącego
ładu
przestrzennego na tym terenie.

Cały obszar
planu

Ad.6
Uwzględniony

Ad.4
---

Ad.2 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż nie stanowi materii
planistycznej.
Ad.3 Wniosek uwzględniony, gdyż projekt planu na przedmiotowych
działkach (z wyłączeniem działki 278/1 obr. 28 Krowodrza, dla której
ustanowiono kontynuację obecnej zabudowy) ustala przeznaczenie pod
teren publicznie dostępnego terenu zieleni urządzonej np. w formie
parku/skweru.

Ad.3
Uwzględniony
częściowo

4.

Ad.6 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub MW/U – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub usługowa oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2.

Ad.4
---

Ad.4 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.
Ad.5 Zgodnie z ustaleniami projektu planu – dla przedmiotowych
nieruchomości wyznaczono teren ZP.5 – publicznie dostępny teren
zieleni urządzonej, w którym dopuszcza się realizację ciągów pieszych.

Nr
Lp.
wniosku

1.

41

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

30.03.2017

[…]*

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

Wskaźnik miejsc postojowych dla nowych
inwestycji – 1,2/lokal.

8.

Przeznaczenie działek nr 90, 89, 88 w części nie
dotyczącej korytarza dla ul. Iwaszki przeznaczyć
na tereny zielone.

90, 89, 88

9.

Przeznaczenie części działek o numerach: 126/4,
124/4, 123/1 oraz działki 275/1 i 275/5 na tereny
zieleni urządzonej.

126/4, 124/4,
123/1, 275/1,
275/5

10. Przeznaczenie działek nr 64/2, 126/4, 63, 124/4,
123/1, 67, 130 na tereny zielone lub sportowe.

64/2, 126/4,
63, 124/4,
123/1, 67, 130

11. Przeznacznie działki nr 31/3 na tereny leśne
(las/park).
12. Przeznaczenie działki nr 191 i 254 pod budowę
zintegrowanego przystanku SKA – Prądnik
Czerwony wraz z przystankami komunikacji
miejskiej na nowo projektowanej ulicy Iwaszki.

31/3

Wnosi o:
1. Przeznaczenie części działek nr 68/15, 68/26,
123/1, 124/4, 126/4, 130 nie objętych przebudowa
al. 29 Listopada oraz działek nr 59, 60, 64/2, 66, 67
pod zieleń urządzoną lub sportu i rekreacji.

7.

8.

9.

10.

Ad.7 Wniosek uwzględniony, dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Natomiast dla pozostałych funkcji budynków,
dopuszczonych w projekcie planu – wskaźnik miejsc postojowych
ustalony został zgodnie z polityką parkingową Gminy zawartą
w załączniku do uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa.

Ad.7
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.8
Nieuwzględniony

Ad.10
Nieuwzględniony
częściowo

Ad.10 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr. 28
Krowodrza. Dla pozostałej części przedmiotowego obszaru
na podstawie wykonanych analiz i uwarunkowań – projekt planu
wyznacza zgodnie z założeniami Studium kierunki: MW – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna lub MW/U – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub usługowa oraz tereny dróg publicznych KDD.3,
KDL.2, KDZT.1.

Ad.11, 12
---

Ad.11, 12 Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

Ad.1
Nieuwzględniony
częściowo

Ad.1 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 oraz części
działek nr 59 i 60 obr. 28 Krowodrza. Na pozostałych ww.
nieruchomościach lub ich częściach, z wyłączeniem terenów
komunikacyjnych, zostały zaprojektowane tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (lub usługowej) - głównie z uwagi na
sąsiedztwo Al. 29 Listopada oraz projektowanego placu miejskiego
KP.1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż ww. działki, znajdują się w terenie

254, 191

68/15, 68/26,
123/1, 124/4,
126/4, 130,
59, 60, 64/2,
66, 67

28
Krowodrza

KDD.1,
KDD.2,
KDD.3,
KDZT.1,
KP.1,
KU.3,
KP/KU.1,
MW/U.1MW/U.4,
MW/U.6,
MW/U.7,
MW/U.10,

Ad.8 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu (w wyniku
przeprowadzonych analiz uwarunkowań) na ww. nieruchomościach
wyznacza teren drogi dojazdowej KDD.11 oraz tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej MW/U.10 i MW/U.12,
które są zgodne ze Studium i stanowią ciągłość planistyczną.
Ad.9 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4, 123/1 i większej
części 275/5 obr. 28 Krowodrza. Dla pozostałych działek lub ich części
przedmiotowego obszaru na podstawie wykonanych analiz
i uwarunkowań – projekt planu wyznacza zgodnie z założeniami
Studium kierunki: MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz
MWn/MNi – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej
intensywności lub zabudowy jednorodzinnej istniejącej, a także tereny
dróg publicznych KDD.3, KDL.2, KDL.4.

Ad.9
Uwzględniony
częściowo

Ad.11, 12
---

11.

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

10.

MW/U.12
MW.1,
MW.4

oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.

2. Ochronę i zachowanie obszarów cennych pod
względem przyrodniczym, wskazanych na Mapie
waloryzacji przyrodniczej Krakowa.

42

31.03.2017

[…]*

Wnosi o:
1. Przeznaczenie w całości działki nr 59 pod
budownictwo
mieszkaniowe
wysokiej
intensywności MW wg studium.
2. Maksymalną wysokość zabudowy do 10
kondygnacji nadziemnych.
3. Dopuszczenie usług jako funkcji uzupełniającej.

43.

31.03.2017

[…]*

Wnosi o:
1. Objecie obszaru wskazanych we wniosku działek,
w maksymalnych parametrach wg Studium,
dla teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(MW),
2. Udział zabudowy usługowej w terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) do min. 30%
lub więcej.
3. Nie wyznaczanie strefy kształtowania systemu
przyrodniczego na przedmiotowych terenach.
4. Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej
w
rejonach
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW) do 25 m,

59

86, 201, 39

28
Krowodrza

MW/U.1,
MW/U.2,
KP.1,
KDL.1,
KDD.2,
KDD.3,
KDZT.1,
ZP.3

28
Krowodrza

MW.6,
MW.16,
MW/U.9,
MW/U.10,
MW/U.12,
KU.1-KU.3,
KP/KU.1

11.

Ad.2
Nieuwzględniony

Ad.2 Projekt planu musi być zgodny z art. 15 ust. 1 ustawy, czyli
winien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia
Studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych(art. 9 ust. 4). Studium, na planszy K3 – Środowisko
Przyrodnicze. Kierunki i Zasady ochrony i Rozwoju, nie wskazuje
iż na przedmiotowym obszarze znajdują obszary o najwyższym lub
wysokim walorze przyrodniczym.
Wniosek uwzględniony, dla północnej części przedmiotowej
nieruchomości, w której wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub zabudowy usługowej na równych zasadach.
Natomiast dla południowej części ww. nieruchomości projekt planu
zakłada lokalizację publicznie dostępnych terenów komunikacji
(plac miejski KP.1, drogi publiczne KDL.1, KDD.2, KDD.3, KDZT.1)
oraz terenów zieleni urządzonej.
Wynika to bezpośrednio z przeprowadzonych analiz i uwarunkowań,
w tym ukształtowania terenu, ciągłości planistycznej, kontynuacji już
istniejącego linearnego ciągu zielonego oraz wniosków mieszkańców.
Dodatkowo w projekcie planu nie określono maksymalnej wysokości
zabudowy według liczby kondygnacji, a zgodnie z definicją zawartą
w słowniczku niniejszego projektu.

Ad.1
Nieuwzględniony

Ad.1 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w wyniku przeprowadzonych
analiz urbanistycznych i uwarunkowań, w tym ukształtowania terenu,
zasadnym jest ograniczenie wysokości zabudowy w terenie MW.6
i MW.16 do 19 m.
Ad.2 Wniosek nie uwzględniony częściowo dla terenu MW.6 i MW.16,
dla których ze względu na bilans dopuszczonej funkcji usługowej
w całym terenie MW (wg Studium) – wyznaczono jedynie strefę
lokalizacji usług w parterach budynków wielorodzinnych. Natomiast
dla terenów MW/U.9, MW/U.10, MW/U.12 projekt planu dopuszcza
zabudowę mieszkaniową wielorodzinna jak i zabudowę usługową na
równych zasadach.

Ad.4
Nieuwzględniony
częściowo

Ad.4 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w wyniku przeprowadzonych
analiz urbanistycznych i uwarunkowań, w tym ukształtowania terenu,
zasadnym jest ograniczenie wysokości zabudowy dla terenów
zabudowy mieszkaniowej MW.6 i MW.16. Natomiast dla terenów

Uwzględniony
częściowo

Ad.2
Uwzględniony
częściowo
Ad.3
Uwzględniony

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

10.

11.
zabudowy mieszkaniowej lub usługowej MW/U.9, MW/U.10
i MW/U.11 wniosek został uwzględniony.

5. Ograniczenie
nowoprojektowanego
układu
komunikacyjnego na przedmiotowych działkach
do niezbędnego minimum w rozwinięciu
o istniejące ulice: ks. Meiera, Węgrzecką,
Batowicką.

Ad.5
Nieuwzględniony

Ad.5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
projekt planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami Studium,
gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). Studium wskazuje,
iż ww. działki, znajdują się w terenie oznaczonym jako tereny MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz KD – teren
komunikacji – projektowana ul. Iwaszki.

Ad.6
---

Ad.6 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

7. Ograniczenie planowanych ogólnodostępnych
parkingów (w tym również w ramach systemu
P&R) tylko do lokalizacji na terenach własności
Gminy Miejskiej Kraków, PKP, Skarbu Państwa.

Ad.7
Nieuwzględniony

Ad.7 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu przewiduje
lokalizację publicznie dostępnych parkingów wraz z obiektami
i urządzeniami związanymi z obsługa parkowania na terenach innych
niż wymienione we wniosku. Wynika to m.in. z obecnego użytkowania
tych terenów: jako tereny już istniejących parkingów lub terenów
niezdatnych pod inwestycje kubaturowe.

8. Zaplanowanie
ul. Batowickiej.

przy

Ad.8
Nieuwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.8 Projekt planu przewiduje lokalizację linii tramwajowej wzdłuż
ul. Iwaszki, która usytuowana jest w niedalekiej odległości
od ul. Batowickiej.

9. Nie definiowanie współczynników parkowania
innych niż te zapisane w Studium.
10. Zaplanowanie dla planowanej zabudowy nowej
i rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej
w przedmiotowym obszarze działek Klasztoru O.
O.
Dominikanów
w
ramach
układu
komunikacyjnego w oparciu o przebiegi ulic: ks.
Meiera, Węgrzecką, Batowicką, postuluje się
wyposażenie całego obszaru planu miejscowego w
miejską sieć ciepłowniczą oraz inne sieci mediów
niezbędne do realizacji rozbudowy na ww.
terenach.
11. Zastosowanie w obszarze planu tych parametrów
przestrzennych, które nie dotyczą strefy
kształtowania systemu przyrodniczego.
12. Trasowanie pasa przeznaczonego dla realizacji
trasy zbiorczej KDZ jako łącznicy pomiędzy
ul. Strzelców i al. 29 Listopada, aby wielkość

Ad.9
Nieuwzględniony

Ad.9 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu ustala wskaźnik
miejsc postojowych zgodnie z polityką parkingową Gminy zawartą
w załączniku do uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa.

Ad.11
Nieuwzględniony

Ad.11 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż przedmiotowe nieruchomości
znajdują się w strefie kształtowania systemu przyrodniczego

6. Zaplanowanie przystanku kolei podmiejskiej SKA
przy wiadukcie przy ul. Batowickiej na terenach
kolejowych PKP.

trasy

tramwajowej

Ad.6
---

Ad.10
Uwzględniony

Ad.12
Uwzględniony

Nr
Lp.
wniosku

1.

44

45

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

14.03.2017 r.

29.03.2017 r.

[…]*

[…]*

południowo-zachodniej, niewielkiej części działki
nr 86 gwarantowała zachowanie jej pełnej
funkcjonalności, tj. aby właściciel mógł na jej
terenie zrealizować pełnowartościową inwestycję
w parametrach gwarantowanych w Studium.
Wnosi o:
1. Dopuszczenie budowy nowych kablowych
i napowietrznych linii średniego i niskiego
napięcia
oraz
wnętrzowych
stacji
transformatorowych SN/nn.
2. Zapisy planu powinny umożliwiać lokalizację
sieci w pasach drogowych.
3. Należy
uwzględnić
istniejące
uzbrojenie
energetyczne i wynikające z jego istnienia
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym
strefy technicznej linii 110 kV.
4. Dopuścić rozbudowę, przebudowę, modernizację
i remont istniejących linii oraz stacji
transformatorowych.
Wnosi o:
1. Przeznaczenie działek o numerach 121/3, 124/1,
120/19, 122/2, 278/1, 122/1 oraz działki 275/1
przy ul. Felińskiego jako teren publicznej zieleni
urządzonej (ZP) ze szczególnym przeznaczeniem
na teren zielony typu park, alejki z ciągiem
pieszym, ławki i urządzenia sportoworekreacyjne.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

Działki nr 39, 201 obr. 28 Krowodrza – częściowo zlokalizowane
są poza obszarem planu.
Cały obszar
planu

Cały obszar
planu

28
Krowodrza

28
Krowodrza

Cały obszar
planu

Uwzględniony

Cały obszar
planu

Ad.1
Uwzględniony
częściowo

Ad.3
Uwzględniony

4.

Przeznaczenie części działek o numerach 122/2
i 124/1 na wykonanie dojścia – ciągu pieszego do
autobusu przy ul. Meiera.

Ad.4
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

5.

Przeznaczenie działek o nr 121/5, 121/4, 127/3,
120/4, 118/4, 117/4 jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), stanowiący
logiczną podstawę do zachowania istniejącego
ładu przestrzennego na tym terenie oraz
przeznaczenie działki 120/7 jako drogi
dojazdowej.

3.

11.
(plansza K3). Z uwagi na powyższe parametry zabudowy w projekcie
planu są zgodne z ustaleniami dla przedmiotowej strefy.

Zaprojektować i zapewnić kładkę/ przejście nad
torami kolejowymi – łączącą ul. Meiera
z Dzielnica III Prądnik Czerwony.
Zabezpieczenie w planie terenów pod budowę
szkoły wraz z zapleczem sportowym przy
ul. Meiera tzw. boczna.

2.

10.

Ad.2
---

Ad.1 Wniosek uwzględniony w przypadku działek nr 121/3, 124/1,
122/2 obr. 28 Krowodrza.
Działka nr 122/1 – niezlokalizowana.
Działka nr 120/19 – wyznaczona zgodnie z obecnym
zagospodarowaniem. W projekcie planu: droga publiczna KDD.10.
Działki 278/1, 275/1 – wyznaczone, zgodnie ze Studium, pod teren
zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy
jednorodzinnej istniejącej MWn/MNi.3 oraz MWn/MNi.4.
Ad.2
---

Ad.2 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczy terenu
zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.
Ad.4 Zgodnie z wnioskiem nr 1 – teren ww. nieruchomości został
przeznaczony pod teren zieleni publicznej, w której dopuszcza się
realizację ciągów pieszych.

Ad.5
Nieuwzględniony

Ad.5 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż ww. działki, znajdują
się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Przeznaczenie działek 143/1, 138/1, 137/1, 133/1,
132/3, 131/29, 129/1, 129/2, 126/4, 124/3, 120/12,
119/2, 116/2, 113/2, 110/2, 108/3, 101/3, 99/6
z przeznaczeniem na utworzenie drogi
dojazdowej
łączącej
ul.
29
Listopada
z ul. Felińskliego oraz przeznaczenie działek
o numerze 282/18, 257/5 oraz części działek
o numerach 91, 90, 89, 88 (jako kontynuacja)
utworzonej drogi łączącej ul. Felińskiego
z ul. Iwaszki.
Działki o nr 90, 89, 88 (w części nie dotyczącej
ul. Iwaszki) przeznaczyć na tereny zielone.
Tereny przeznaczone pod budowę ul. Iwaszki –
pozostawić bez zmian.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

10. Przeznaczenie działek o nr 79 i części działek
o nr 80, 81, 82, 83 na budynki zabudowy
wielorodzinnej (MW).
11. Przeznaczenie części działek o nr 91 oraz działki
92, 94, 95, 93 na tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW).

Ad. 10, 11
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

12. Przeznaczenie części działek o numerze 86
na teren zabudowy usługowej.

Ad.12
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

14. Przeznaczenie części działki o numerze 86
(po drugiej stronie planowanej ul. Iwaszki)
z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną
(MN).

11.

Ad.7
Nieuwzględniony

Ad.7 Wniosek nieuwzględniony, gdyż projekt planu (w wyniku
przeprowadzonych analiz uwarunkowań) na ww. nieruchomościach
wyznacza teren drogi dojazdowej KDD.11 oraz tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej MW/U.10 i MW/U.12,
które są zgodne ze Studium i stanowią ciągłość planistyczną.

Ad.9
Nieuwzględniony

Ad.9 Zgodnie z opinią KPPiOŚ – projekt planu na ww.
nieruchomościach zakłada realizację publicznie dostępnego terenu
sportu i rekreacji (US). Z wyłączeniem dla północnego fragmentu
działki nr 80 obr. 28 Krowodrza, dla którego projekt planu wyznacza
teren MW/U.5 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub
zabudowy usługowej oraz działki nr 76 obr. 28 Krowodrza, dla której
ustalenia planu wyznaczają teren usług (z przeznaczaniem pod usługi
sportu, rekreacji, kultury i zdrowia).
Ad.10 Projekt planu (w części działek niedotyczących rezerwy
terenowej pod tereny komunikacji oraz terenów wnioskowanych
w pkt 9) zakłada na przedmiotowych nieruchomościach lokalizację
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej.
Ad.11 Projekt planu (w części działek niedotyczących rezerwy
terenowej pod tereny komunikacji) zakłada na przedmiotowych
nieruchomościach
lokalizację
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej.

Ad.6, 8
Uwzględniony

Przeznaczenie części działek o nr 77, 76, 78, 80
(po uwzględnieniu terenu potrzebnego pod
budowę ul. Iwaszki) z przeznaczenie na tereny
zieleni urządzonej (ZP).

13. Przeznaczenie części działek o numerze 86
(po drugiej stronie ul. Iwaszki) na budowę
parkingu typu P&R.

10.

Ad.12 Projekt planu zakłada na części przedmiotowej nieruchomości
lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy
usługowej na równych zasadach.

Ad.13, 14
Nieuwzględniony

Ad.13 Wniosek nieuwzględniony, gdyż wg koncepcji budowy
przystanku SKA - parkingi typu park&ride zlokalizowane zostać
mają poza obszarem opracowania.
Ad.14 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż ww. działka, znajduje
się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

10.

11.

15. Działkę o numerze 31/1 – przeznaczyć na tereny
leśnie (ZL, ZP)
16. Zarezerwować działki o numerach 254, 191 pod
budowę
przystanku
Szybkiej
Kolei
Aglomeracyjnej – Prądnik Czerwony przy nowo
projektowanej ulicy Iwaszki.

Ad.15, 16
---

Ad.15, 16,
---

Ad.15, 16 Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia, gdyż dotyczą
terenu zlokalizowanego poza obszarem opracowania.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1298/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r., w której określiła granice obszaru
objętego planem. Uwzględnienie wniosku wymagałoby podjęcia przez
Radę Miasta Krakowa odrębnej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu w nowych granicach i jednocześnie powtórzenia od
początku procedury planistycznej.

17. Przeznaczyć działki o numerach 281/14, część
działki 281/15, 257/7 i część działek 94, 90, 89,
88, 86 z przeznaczeniem na teren wydzielonego
ruchu
pieszego
(z
ul.
Felińskiego
do ul. Węgrzeckiej) i publicznej zieleni
urządzonej (KP).

Ad.17
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.17 Projekt planu na przedmiotowych nieruchomościach wyznacza:
drogę publiczną KDD.11, na której jest możliwość zlokalizowania
poza jezdnią: ciągu pieszego, jak i przyulicznej zieleni urządzonej.
Poza tym w cały obszarze planu dopuszczona jest lokalizacja
niewyznaczonych na rysunku planu dojść pieszych i zieleni
komponowanej.

18. Przeznaczenie działek o numerach 253, 254, 256,
258, 188 na budowę drogi, wraz z poboczem
i oświetleniem, łączącej ul. Węgrzecką/Reduta
z ul. Meira.

Ad.18
Uwzględniona
z zastrzeżeniem

Ad.18 Wniosek uwzględniony dla działki nr 188 obr. 28 Krowodrza.
Pozostałe nieruchomości wymienione we wniosku pozostawia się bez
rozpatrzenia, gdyż dotyczą terenu zlokalizowanego poza obszarem
planu.

19. Przeznaczyć działki: o numerach 64/1, 61, 60, 59,
58, 57, 56, 50, 49, 47/2, 46/2, 45, 40, 41, 29
(powyżej ul. Iwaszki) z przeznaczenie na
zabudowę mieszkaniowo – usługową (MW oraz
U).

Ad.19
Uwzględniony
częściowo

Ad.19 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż ww. działki, znajdują
się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który dopuszcza jedynie udział
zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW) do 30%, a dla działek lub ich części położonych
w pasie o szerokości 100m wzdłuż al. 29 Listopada do 100%. Dlatego
też projekt planu (w części nie wyznaczonej pod tereny komunikacji)
dopuszcza tylko zabudowę usługową w obszarach terenów: MW/U.1MW/U.5, a na pozostałej części teren MW.1 i MW.2.

20. Przeznaczyć działki: o numerach 60, 59, 58, 57,
56, 54, 53, 51, 5, 49 (poniżej ul. Iwaszki)
z
przeznaczenie
na
tereny
zabudowy
jednorodzinnej (MN).

21. Przeznaczenie części działek o numerze 126/4,
124/4, 123/1 na tereny zieleni urządzonej (boisko
„Orlik”).
22. Przeznaczenie części działek o numerze 126/4,
124/4, 123/1 na tereny zieleni urządzonej (ZP).
23. Przeznaczenie części działek o nr 130, 126/4,
124/4, 123/1 z przeznaczeniem na budowę
parkingu do terenu zieleni oraz orlika.

Ad.20
Nieuwzględniony

Ad.21, 22, 23
Uwzględniony
częściowo

Ad.20 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż ww. działka, znajduje
się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.
Ad.21, 22, 23 Wniosek uwzględniony, dla działek nr 124/4 i 123/1 obr.
28 Krowodrza. Natomiast, dla działki nr 126/4 oraz działki nr 130
(wniosek nr 23) obr. 28 Krowodrza, na podstawie wykonanych analiz
i uwarunkowań – projekt planu wyznacza zgodnie z założeniami
Studium kierunki: MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz
tereny dróg publicznych KDD.3, KDL.2.

Nr
Lp.
wniosku

1.

2.

DATA
WNIESIENIA
WNIOSKU

IMIĘ
I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(w dokumentac
ji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji
planistycznej)

3.

4.

5.

OZNACZENIE
ROZSTRZYGNIĘCIE
NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ
PREZYDENTA MIASTA
PRZEZNADOTYCZY WNIOSEK
KRAKOWA
CZENIE
(numery działek
UWAGI
NIERUCHOM W SPRAWIE ROZPATRZENIA
lub inne określenie
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie
WNIOSKÓW DO PLANU
OŚCI
terenu objętego wnioskiem)
wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)
W PROJEKCIE
WNIOSEK
PLANU
WNIOSEK NIEDZIAŁKA
OBRĘB
UWZGLĘDNIO
UWZGLĘDNIONY
NY
6.

7.

8.

9.

10.

11.
Ponadto należy zauważyć, iż boiska typu „Orlik” zbudowane są ze
sztucznej nawierzchni i z uwagi na to nie stanowią powierzchni terenu
biologicznie czynnego.

24. Działki 68/18, 68/17, 68/15, 66, 72, 73, 74
przeznaczyć na zabudowę usługową (U).

Ad. 24
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad. 24 Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, gdyż w części
niedotyczącej rezerwy terenowej pod Al. 29 Listopada:
ww. nieruchomości zostały przeznaczone pod zabudowę MW/U –
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa usługowa.
Działka nr 68/18 obr. 28 Krowodrza – niezlokalizowana.

25. Zapewnienie wskaźnika miejsc postojowych dla
nowych inwestycji realizowanych w obrębie
procedowanego obszaru minimum 1,2 miejsca
postojowe na mieszkanie.

Ad. 25
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.25 Wniosek uwzględniony, dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Natomiast dla pozostałych funkcji budynków,
dopuszczonych w projekcie planu – wskaźnik miejsc postojowych
ustalony został zgodnie z polityką parkingową Gminy zawartą
w załączniku do uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa.

26. Zapewnienie, iż budynki wielorodzinne nie będą
zaburzały
obecnie
istniejącego
ładu
przestrzennego na tym terenie.
27. Przeznaczenie działek nr 121/4, 121/5, 278/1,
120/4, 118/4, 117/4 na teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz działka
nr 120/7 jako droga dojazdowa.

Ad.26
Uwzględniony

Wraz z uzasadnienie i załącznikami - postulatami
mieszkańca zawartymi już w tym zestawieniu.

Ad.27
Nieuwzględniony

Ad.27 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż ww. działka, znajduje
się w terenie oznaczonym jako tereny MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, który nie dopuszcza lokalizacji
zabudowy jednorodzinnej.
Wniosek uwzględniony, jako droga wewnętrzna, dla działki nr 120/7
obr. 28 Krowodrza.

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Tomasz Woźniak – inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego UMK.
Załączniki:
1.
Zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie (znajduje się w dokumentacji planistycznej).
Wyjaśnienia uzupełniające:
1.
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
1.
Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, obowiązującego w dniu sporządzenia planu.
1.
planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Narodowa – os. Gotyk”,
1.
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).
2.
Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z edycji projektu planu przygotowanego do skierowania do opiniowania i uzgodnień zgodnie z art. 17 ust 6
ustawy. Te ustalenia projektu planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy. Rozpatrzenie wniosków nie jest rozstrzygnięciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych
etapach mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o ostatecznych rozstrzygnięciach w planie.
3.
Zgodnie z art. 7 ustawy rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

