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Metoda opracowania Planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem 

 

 

Plan ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem jest dokumentem Samorządu 
Miasta, określającym sposób gospodarowania: zarządzania i urządzania obszaru tych 
dwóch historycznych zespołów urbanistycznych Krakowa – dla ochrony i dobrej kontynu-
acji jego krajobrazu.  

Krajobraz, rozumiany jako fizjonomia kulturowego i przyrodniczego środowiska, trakto-
wany jest jako najbardziej dosłowna synteza wszystkich procesów rozgrywających się na 
tym terenie w perspektywie historycznej, kształtujących jego współczesność i przyszłość. 
Krajobraz, jako wartość nadrzędna, przedmiot troski i ochrony, a także niejako równocze-
śnie, jako najbardziej dosłowny wizerunek tej reprezentatywnej części Miasta Krakowa – 
jest przedmiotem planu ochrony. 

Plan ochrony skutkuje prawnie poprzez dokument prawa miejscowego, jakim jest miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stanowi motywację i równocześnie 
uszczegółowienie zapisów planu miejscowego w zakresie ochrony i kształtowania wize-
runku miasta, jednak nie jest dokumentem tożsamym z planem miejscowym. Stanowi, do-
puszczone prawem, jego rozwinięcie i uszczegółowienie.  

Plan ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem jest zrealizowany w oparciu 
o bogate i sprawdzone przez zespół wykonawców plany dotychczas zrealizowane i w du-
żej mierze uznane jak opracowania wzorcowe w skali kraju (począwszy od planu ochrony 
Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie [2011, nagroda Miasta Krakowa za najlepsze 
opracowanie w dziedzinie nauki techniki w roku 2013], plan ochrony Parku Kulturowego 
Nowa Huta w latach 2017-16 i plan ochrony Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki 
w Zakopanem 2017-18). Metoda opracowania, o czym w dalszej części będzie bardziej 
szczegółowo, bazuje przede wszystkim na autorskiej metodzie Profesora Janusza Bogda-
nowskiego – jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WAK) i jest wzbo-
gacona w planach ochrony parków kulturowych o autorskie uzupełnienia wprowadzone 
przez Krzysztofa Wielgusa w projekcie planu ochrony Park Kulturowy Stare Miasto w Kra-
kowie (elementy waloryzacji, modele krajobrazowe), autorską metodę analizy widokowej 
(Urszula Forczek-Brataniec, Paulina Nosalska). Również w studium historycznym, analizie 
SWOT, syntezach planistycznych i tabelach integracji wytycznych (odpowiednio: Roman 
Marcinek, Andrzej Siwek, Jerzy Wowczak, Aleksandra Rykaczewska, Zbigniew Myczkowski 
w planach dla PK: Nowej Huty i Krupówek) – wzbogacono aparat metodyczny o elementy, 
które w obecnie prezentowanym tu planie otrzymały kolejną, jeszcze bardziej udoskona-
loną odsłonę. 

Niezależnie od metody - Plan ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem w Kra-
kowie powstał w oparciu o najlepsze, znane opracowania historyczne, archeologiczne, ar-
chitektoniczne, planistyczne, przyrodnicze i krajobrazowe, jakie wykonano dla tegoż ob-
szaru. Okazało się, że przy wielkiej ilości opracowań na najwyższym poziomie – architekto-
nicznych, historycznych, urbanistycznych dotyczących analizowanych terenów, nie ma 
zbyt wiele prac, które dotyczyłyby krajobrazu w ujęciu krajobrazu kulturowego definiowa-
nego w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w ślad za tym za obowiązująca obecnie 
definicja tego typu krajobrazu przyjęta w prawodawstwie polskim w tzw. ustawie krajobra-
zowej z 2015 roku. (krajobraz kulturowy – postrzegana przez człowieka przestrzeń histo-
rycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji 
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oraz elementy przyrodnicze). Plan stanowi dokument synergiczny w stosunku do miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego Kazimierza, Stradomia i Bulwarów Wisły 
w Krakowie. Skutkuje poprzez dokument prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Stanowi motywację i równocześnie uszczegółowienie 
zapisów planu w zakresie ochrony i kształtowania wizerunku miasta.  

Jako kryteria dla wyodrębniania nie tylko wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (WAK), 
ale również ich zespołów (ZWAK) – przyjęto wiodące postaci składowych krajobrazu miej-
skiego – od struktur i form zabudowy, poprzez przestrzenie publiczne i reprezentacyjne, aż 
po publiczne przestrzenie zielone. 

Powstał w ten sposób rodzaj „słownika” działań, sięgających bardziej precyzyjnie w pro-
blemy i potrzeby miasta, podzielonego na łatwiejsze w rozpoznaniu, zarządzaniu i monito-
rowaniu obszary operacyjne modele. 

 

Kryteria określania typów wnętrz architektoniczno-krajobrazowych  
 

I. Cechy struktury zabudowy: 

1. Stopień domknięcia kwartału, 

2. Stopień zdefiniowania i harmonia podziałów wnętrza kwartału, 

3. Proporcje zabudowy i terenów biologicznie czynnych w obrębie kwartału, 

4. Proporcje powierzchni kwartałów do wysokości zabudowy. 

II. Cechy formy zabudowy: 

1. Proporcje brył, 

2. Proporcje powierzchni okien, witryn, balkonów do powierzchni elewacji, 

3. Wysokość kondygnacji, 

4. Formy dachów, 

5. Nasycenie detalami architektonicznymi.  

III. Cechy przestrzeni publicznych – komunikacyjnych i reprezentacyjnych: 

1. Przeznaczenie wg założeń pierwotnych, 

2. Zwartość i kulisowość ścian, 

3. Proporcje szerokości traktu i wysokości zabudowy, 

4. Proporcje występowania sekwencyjności wnętrz, 

5. Występowanie zamknięć perspektywicznych, 

6. Występowanie otwarć widokowych, 

7. Stopień integralności placów i/lub ulic. 

IV. Cechy przestrzeni publicznych – zielonych: 

1. Występowanie i jakość kompozycji krajobrazowej, 

2. Jakość składu gatunkowego, 

3. Przeznaczenie pierwotne.  

 

Pewnym novum w stosunku do wyżej powoływanych, wcześniej opracowanych przez ze-
spół autorów tego planu są strukturalne jednostki urbanistyczne. Obszar opracowania 
znalazł się w trzech jednostkach urbanistycznych, zidentyfikowanych i opisanych  
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w ujednoliconym dokumencie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa” 2014. 

 

Uwagi ogólne - wprowadzające 
 

Zgodnie z intencją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku 
– utworzenie parku kulturowego jest wyrazem woli samorządu, co do ustanowienia zasad 
gospodarowania na obszarze Kazimierza i Stradomia, bardziej precyzyjnych niż wynika to 
z zasad sporządzania planów miejscowych. Stworzenie i uchwalenie przez samorząd takich 
specjalnych zasad stosuje się w terenach o wyjątkowych, występujących wspólnie, warto-
ściach kulturowych i naturalnych, jako sposób wdrożenia zasad zintegrowanej ochrony 
i szerszej, pełnej realizacji pryncypiów zrównoważonego rozwoju na najcenniejszych ob-
szarach kraju. Park kulturowy jest najwyższym wyrazem odpowiedzialności samorządu za 
powierzony mu obszar. Plan ochrony nie jest jedynie zbiorem zakazów i nakazów, lecz za-
pisem optymalizacji procesów, kształtujących krajobraz obszaru objętego parkiem. Sta-
nowi zapis diagnozy oraz prognozy dynamicznego kształtowania tegoż krajobrazu. 

W analizie zastosowano metodę wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (WAK), opraco-
waną u progu lat 70. XX wieku w Zakładzie Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakow-
skiej, pod kierunkiem prof. Janusza Bogdanowskiego. Kryterium podziału na wnętrza AR-K 
jest najbardziej oczywiste – jest nim rzeczywista widoczność z danego miejsca, zaś prze-
grody dla widoczności, nazwane ścianami, stanowią też granice wydzieleń na elementarne 
jednostki miejskie. Przyjęta metoda pracy odpowiada przedmiotowi ochrony parku kultu-
rowego, którym jest krajobraz zabytkowy. Krajobraz, będący fizjonomią, obliczem środo-
wiska, jest najbardziej widocznym, najbardziej ogólnym i równocześnie najbardziej dosłow-
nym zapisem procesów rozgrywających się w przeszłości i trwających obecnie. Ogólny cha-
rakter przedmiotu pracy skłonił do innego ujęcia obszaru niż pozornie jedyny, opierający 
się na podziale administracyjno-własnościowym lub funkcjonalnym. Pierwszy kieruje się 
wyłącznie granicami własności, drugi – rozgraniczeniem np. na ulice, place, wnętrza osie-
dlowe, budynki mieszkalne, usługowe, ich zespoły itp. Przyjęte w ślad za takimi podziałami, 
metody wydzieleń, stosowane np. przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, mimo iż pozornie oczywiste i najprostsze, rodzą od samego początku 
trudności warsztatowe, a następnie kompetencyjne na poziomie decyzji w procesie zarzą-
dzania. Np. ulica, dla której najistotniejszą rolę odgrywają fasady otaczających budynków, 
jest od nich sztucznie oddzielona, albowiem fasady przynależą do budynków (bloków za-
budowy), przylegających do ulic. Podejmowane różne, niekoniecznie spójne decyzje, różne 
dla różnych obiektów (kwartałów), otaczających ulicę lub plac, rokują niedobrze harmonii 
wyglądu podstawowego wnętrza miejskiego, jakim jest ulica. W odróżnieniu od wnętrz ar-
chitektonicznych (a więc zawierających się w budynkach), wnętrza architektoniczno-krajo-
brazowe mają różny stopień swej materialności i wysokości; w różny też sposób dzielą kra-
jobraz. Często podziałami granicznymi są, czytelne w oczywisty sposób materialne, wyso-
kie ściany budynków (nazywane ścianami konkretnymi). Często są to jednak ażurowe 
ściany np. zieleni, nazywane wtedy ścianami obiektywnymi. Bywają też ściany w istocie nie-
istniejące materialnie, lecz odczuwane i podpowiadane przez doświadczenie i wyobraźnię 
widzów np. w zawężeniach ulic. Są to wtedy ściany subiektywne. 
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Ogólne ujęcie metodyczne 
 

Badania krajobrazu w granicach parku kulturowego z analizą kilkuset drobnych wnętrz ar-
chitektoniczno-krajobrazowych jest procesem długotrwałym, natomiast w obliczu współ-
czesnych wyzwań, szans i zagrożeń krajobrazu konieczne było jednak szybsze, całościowe 
i syntetyczne opracowanie całokształtu tematyki. Jako podstawowy element struktury kra-
jobrazu przyjęto zespół wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (ZWAK). 

Zespół wnętrz architektoniczno-krajobrazowych to obszar zawierający podobne do siebie 
wnętrza. Przy analizie krajobrazowej najistotniejsze jest podobieństwo formy, kompozycji 
– a więc postaci wnętrz. W nich bowiem zapisana jest ich geneza, przeszłość, wszelkie prze-
miany. Pod względem postaci – wyglądu, wnętrza ulic różnią się jednak zasadniczo od 
wnętrz placów, te zaś – od wnętrz osiedlowych. Nie można ich porównywać łącznie, lecz 
w ramach poszczególnych typów. Tak więc, w ramach jednego ZWAKu, podobne są między 
sobą ulice, zabudowa, tworzone przez nią wnętrza itp. Będą one oczywiście nieco różne od 
ulic, placów czy zabudowy z innego ZWAK. Różnice pomiędzy zespołami wynikają wprost 
z uwarunkowań lokalizacyjnych, z historii, ekonomii, warunków społecznych itp. Jednakże 
dla potrzeb tego uproszczonego studium nie porównujemy geograficznych, historycznych, 
przestrzennych, ekonomicznych czy społecznych przyczyn tych różnic, lecz tylko ich skutki. 

Dla określenia ZWAK konieczna było rozeznanie terenu, z wykorzystaniem współczesnych 
i historycznych map, zdjęć lotniczych i wszelkich dostępnych opracowań katalogowo-po-
równawczych, w których ujęto różne typy i aspekty krajobrazu miasta. Sięgnięto m.in. do 
opracowań. Rozeznanie (terenowe, kartograficzne, ikonograficzne i bibliograficzne), po-
zwala na najbardziej ogólny podział – na charakterystyczne wnętrza. 

 

Analiza zasobu krajobrazowego 
 

Plan ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem w Krakowie sporządzono 
w celu uzupełnienia zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w zakresach, których nie uwzględniają, lecz i nie zakazują przewidziane ustawowo zasady 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, według których powstają plany miej-
scowe.  

Upoważnia do tego w sposób szczególny Wyjątkowa, Uniwersalna Wartość potwierdzona 
wpisem na listę obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku 1978. 

Plan ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem po raz pierwszy sumuje dla 
tego obszaru spostrzeżenia i wnioski, wynikające z badań archiwalnych, bibliografii oraz 
prac terenowych, dotyczące stanu, tempa i kierunków przemian wyglądu tych historycz-
nych zespołów architektoniczno-urbanistycznych i społeczno-gospodarczych – w postaci 
jednego, syntetycznego opracowania.  

Plan również po raz pierwszy uwzględnia w takiej skali i zakresie problem widoczności, za-
równo „na” – jak i „z” obszaru Kazimierza i Stradomia (ekspozycja, odpowiednio: bierna 
i czynna), a także wewnętrznych powiązań widokowych – i odpowiedzialności za ich utrzy-
manie, ochronę, korektę i właściwe kształtowanie. Jest to jeden z najistotniejszych elemen-
tów, odróżniających plan ochrony parku kulturowego od miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Plan po raz pierwszy uwzględnia problem równoważności 
ochrony substancji kulturowej i przyrodniczej, w tym wartości przyrodniczych ogrodów 
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śródblokowych pozostających w dużej mierze poza zakresem codziennej penetracji miesz-
kańców miasta oraz turystów.  

Plan jest próbą zracjonalizowania stref oddziaływania decyzji konserwatorskich i architek-
toniczno-przestrzennych, tak, aby były one spójne dla organicznie jednolitych fragmentów 
miasta (np. proponuje się traktowanie ulic i placów łącznie z elewacjami otaczających ich 
kamienic, a także z dostępnymi z tychże ulic podwórkami i ogrodami śródblokowymi).  

Dlatego też metoda podziału miasta na części elementarne oraz ich analiza jest odmienna 
od ogólnie przyjętej dla sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego. 

Plan ochrony jest próbą ogólnego zdiagnozowania, prognozowania i kierunkowania prze-
mian krajobrazu w ujęciu dynamicznym. Nie jest, więc analizą utrwalonego stanu aktual-
nego, statyczną oceną ich wartości i określeniem, równie statycznego, idealnego stanu do-
celowego, lecz próbą zdefiniowanie procesów i ich konsekwencji.  

 

Szczegółowe ujęcie metodyczne 
 

Plan ochrony parku kulturowego znacznie rozszerza regulowaną ustawowo postać i za-
wartość planu miejscowego, dlatego też w jego części studialnej wykorzystano inną me-
todę podziału, waloryzacji i określenia wytycznych, niż w materiałach wyjściowych planu 
miejscowego. Podział obszaru parku kulturowego dla potrzeb planu ochrony oparto o kry-
teria morfologiczne, traktowane jako zapis przeszłych i trwających tu procesów. Podział 
taki pozwolił na zdefiniowanie obszarów o wewnętrznie spójnych cechach, łączących jed-
nak różne części składowe miejskiego krajobrazu. W miejsce mechanicznego podziału na 
ulice, bloki zabudowy i obszary zieleni – uzyskano obszary spójne pod względem genezy, 
użytkowania, form, wielkości obiektów – a co za tym idzie, o zbliżonych uwarunkowaniach 
i problemach nie tylko konserwatorsko-ochronnych czy widokowych, ale także np. społecz-
nych, czy też związanych z intensywnością ruchu turystycznego.  

Obszary o zbliżonych cechach określono, jako zespoły wnętrz architektoniczno-krajobra-
zowych ZWAK, gdyż składają się z różnych wizualnie, lecz wzajemnie komplementarnych 
wnętrz – ulic, placów, skrzyżowań, ogrodów śródblokowych, dziedzińców itp. 

Zespoły wnętrz o podobnych cechach połączono w większe obszary, nazwane modelami 
krajobrazowymi. O ich tożsamości i odrębności stanowią zarówno różnice w strukturze za-
budowy, jak i różne skalowo oraz znaczeniowo aspekty widokowe. Ekspozycja, a więc 
szczegółowe określenie najważniejszych otwarć i powiązań widokowych jest kolejną cechą 
specyficzną planu ochrony parku kulturowego, odróżniającą go od innych dokumentów, 
np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Poszczególne fragmenty miasta, wynikłe z tak przyjętych metod podziału, oceniono pod 
względem wartości historycznych i współczesnych, uwzględniając przy tym kierunki 
i tempo kształtujących je przemian.  

Podział krajobrazu opracowanego tu obszaru na elementy podstawowe wraz z uzasadnie-
niem kryterium podziału w przyjętej metodzie pracy odpowiada przedmiotowi ochrony 
parku kulturowego, którym jest krajobraz zabytkowy. Krajobraz, będący fizjonomią, obli-
czem środowiska, jest najbardziej widocznym, najbardziej ogólnym równocześnie najbar-
dziej dosłownym - zapisem procesów rozgrywających się w przeszłości i trwających obec-
nie.  
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Przyjęte w ślad za takimi podziałami metody wydzielenia, stosowane np. przy sporządzaniu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mimo iż pozornie oczywiste  
i najprostsze, rodzą od samego początku trudności warsztatowe, a następnie kompeten-
cyjne na poziomie decyzji w procesie zarządzania. Np. ulica, dla której najistotniejszą rolę 
odgrywają fasady otaczających budynków, jest od nich sztucznie oddzielona, albowiem fa-
sady przynależą do budynków (bloków zabudowy), przylegających do ulic. Podejmowane 
decyzje, niekoniecznie spójne, źle rokują harmonii wyglądu podstawowego wnętrza miej-
skiego, jakim jest ulica. 

 

Identyfikacja wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (WAK) i ich zespołów (ZWAK) - 
podział krajobrazu Kazimierza ze Stradomiem na elementy podstawowe wraz z uzasad-
nieniem kryterium podziału 

 

W kategorii wnętrz ulic i placów zidentyfikowano 9 zespołów i 48 wnętrz charakterystycz-
nych, które ukazano wraz z najważniejszymi cechami kompozycyjnymi. Określono cechy 
owych wiodących wnętrz. Każdy typ wnętrza określono też piktogramem w kręgu. Pikto-
gramy, ilustrujące dominujące w danym ZWAK lub WAK typy wnętrz wprowadzono na 
mapę dla natychmiastowej orientacji na planszy. Po identyfikacji ZWAK powrócono do jed-
nostek WAK i nadano im ujednoliconą numerację, uwzględniającą numer ZWAK (liczba 
rzymska) i WAK (liczba arabska) w jego obrębie. Zidentyfikowano 9 Zespołów Wnętrz Ar-
chitektoniczno-Krajobrazowych, a w nich następujące wnętrza architektoniczno-krajobra-
zowe (WAK w liczbie 39) –zestawienie poniżej: 

 

ZWAK I Port na Wiśle: 

I.1  Zakole Wisły 

I.2  Plac Na Groblach 

I.3  Podzamcze 

 

ZWAK II Bulwary i mosty 

II. 1  Rybaki 

II.2  Bulwar Inflancki Pn 

II.3  Bulwar Inflancki Pd 

II.4  Bulwar Kurlandzki 

 

ZWAK III Stradom 

III.1  Bernardyni 

III. 2  Misjonarze 

III.3  Bożogrobcy 

III.4  Piekiełko 

III.5  Koletki 

III.6  Nadwiślan 

 

ZWAK IV Łąka św. Sebastiana 

IV.1  Starowiślna 
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IV.2  Świętego Sebastiana 

 

ZWAK V Planty Dietlowskie 

V.1  Wrzesińska 

V.2  Berka Joselewicza 

V.3  Dietla Pn 

V.4  Dietla Pd 

 

ZWAK VI Dajwór 

VI.1  Dajwór 

VI.2  Halicka 

 

ZWAK VII Oppidum Iudaeorum 

VII.1  Szeroka 

VII.2  Bawół 

VII.3  Plac Nowy 

VII.4  Miodowa 

VII.5 Brzozowa 

 

ZWAK VIII Kwartał św. Wawrzyńca 

VIII.1  Zajezdnia 

VIII.2  Gazownia 

VIII.3  Elektrownia 

 

ZWAK IX Kazimierz 

IX.1  Skałka 

IX.2  Augustianie 

IX.3  Piekarska 

IX.4  Skawińska 

IX.5  Krakowska Zach 

IX.6  Krakowska Wsch 

IX.7  Bożego Ciała 

IX.8  Wolnica 

IX.9  Bonifratrzy 

IX.10  Mostowa 

 

Novum w zakresie metodyki w opracowaniu tego planu ochrony Parku Kulturowego Kazi-
mierz ze Stradomiem – jest oddzielne wyodrębnienie specyficznych WAK-ów w postaci cią-
gów ulic, jako elementów „zszywających” wydzielenia ZWAK-ów kwartałów urbanistycz-
nych czy zespołów WAK związanych z klasztorami ich otoczeniem, placami, fragmentami 
bulwarów, czy innych elementów kostiumu urbanistycznego tych niezwykłych układów 
urbanistyczno-architektonicznych. Zatem w oddzielnym zbiorze zidentyfikowano 
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wszystkie wnętrza ulic i placów w łącznej liczbie – 67. oraz w następującej identyfikacji ich 
nazw i tożsamości w lokalnym krajobrazie: 

Ciągi kluczowe [CK]  

CK 1 ul. Bernardyńska 

CK 2 ul. Skałeczna 

CK 3 ul. Józefa 

CK 4 ul. Starowiślna 

CK 5 ul. Szeroka 

CK 6 ul. Bożego Ciała 

CK 7 ul. Stradomska 

CK 8 ul. Krakowska 

CK 9 ul. Rybaki 

CK 10 ul. Podgórska 

Ciągi charakterystyczne [CC]  

CC 1 ul. Powiśle 

CC 2 ul. Smocza 

CC 3 ul. Koletek 

CC 4 ul. Dietla 

CC 5 ul. Paulińska 

CC 6 ul. Augustiańska 

CC 7 ul. Trynitarska 

CC 8 ul. Mostowa 

CC 9 ul. św. Wawrzyńca 

CC 10 ul. Bartosza 

CC 11 pl. Bawół 

CC 12 ul. św. Sebastiana 

CC 13 ul. Brzozowa 

CC 14 ul. Jakuba 

CC 15 ul. Miodowa 

CC 16 ul. Estery 

CC 17 pl. Nowy 

CC 18 ul. Sarego Józefa 

CC 19 ul. Bogusławskiego Wojciecha 

CC 20 ul. Meiselsa 

Ciągi uzupełniające [CU]  

CU 1 ul. Wrzesińska 
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CU 2 ul. Sukiennicza 

CU 3 ul. Orzeszkowej Elizy 

CU 4 ul. św. Agnieszki 

CU 5 ul. Piekarska 

CU 6 ul. Skawińska 

CU 7 ul. Wietora 

CU 8 ul. Bocheńska 

CU 9 pl. Wolnica 

CU 10 ul. Gazowa 

CU 11 ul. Przemyska 

CU 12 ul. Rzeszowska 

CU 13 ul. Dajwór 

CU 14 ul. Kupa 

CU 15 ul. Podbrzezie 

CU 16 ul. Berka Joselewicza 

CU 17 ul. Bonifraterska 

CU 18 ul. Chmielowskiego Adama 

CU 19 ul. Ciemna 

CU 20 ul. św. Gertrudy 

CU 21 ul. Halicka 

CU 22 ul. Izaaka 

CU 23 ul. św. Katarzyny 

CU 24 ul. Kordeckiego Augustyna ks.  

CU 25 ul. Lewkowa 

CU 26 pl. Na Groblach 

CU 27 ul. Na Przejściu 

CU 28 ul. Nowa 

CU 29 ul. Podzamcze 

CU 30 ul. św. Stanisława 

CU 31 ul. Straszewskiego Floriana 

CU 32 ul. Warszauera 

CU 33 ul. Wąska 

CU 34 ul. Węgłowa 

Ciągi bulwarowe [CB]  

CB 1 Bulwar Czerwieński 
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CB 2 Bulwar Inflancki 

CB 2 Bulwar Kurlandzki 

 

Zespoły wnętrz architektoniczno-krajobrazowych też mogą być pokrewne. Ułożenie hie-
rarchii, a co za tymi idzie łatwość orientacji w rozmieszczeniu ZWAK w mieście, zaś w przy-
szłości – zarządzania skłoniło do określenia struktury wyższego rzędu – Modeli Krajobrazu. 

Model krajobrazu to duża, niejednorodna struktura. Występujące w niej elementarne czę-
ści krajobrazu (ZWAK, WAK) są pokrewne, choć nie jednolite genetycznie i formalnie. Po-
nadto jednak sposób użytkowania, aktywności, tempo przemian też są pokrewne. Dlatego 
też pojęcie Modelu Krajobrazu, jako nadrzędne w stosunku do ZWAK, należy też rozumieć, 
jako obszar występowania zjawisk, które są typowe dla grupy pokrewnych ZWAK. Procesy 
przemian, rozgrywające się w scenografii każdego z modeli zaczęły się od momentu po-
wstawania zmaterializowanej w nim działalności i trwają od bardzo dawna. Struktura, 
forma i treść dzieł człowieka i przyrody, współtworzących, ale i „współniszczących” to, co 
zostało dziś zarejestrowane we wnętrzach i ich zespołach, jest ściśle uzależniona od 
okresu, sposobu, długotrwałości przemian i innych historycznych uwarunkowań. Dlatego 
Każdemu z wydzielonych modeli krajobrazu przyporządkowano jego syntezę przemian hi-
storycznych, nazwaną Modelem retrospektywnym. Jego rodzaj związany jest z dzisiejszym 
odbiorem dominujących na jego obszarze form i treści.  

Rodzaj M (monumentalny) występuje wtedy, gdy krajobraz w obrębie danego modelu 
ukształtowany został, jako wielki, pod względem skali, formy, treści i znaczenia, najbardziej 
wyrazisty.  

Rodzaj It (intelektualny) występuje wtedy, gdy krajobraz ukształtowany został, jako ważny 
pod względem treści i znaczenia (szczególnie ważnych z naukowego punktu widzenia), 
lecz mniej wyrazisty. 

Rodzaj E (emocjonalny) występuje wtedy, gdy krajobraz ukształtowany został przede 
wszystkim, jako nośnik treści, oddziałujący dziś głównie na emocje, często mniej istotny  
z naukowego punktu widzenia. 

Rodzaj Ic (intencjonalny) występuje wtedy, gdy krajobraz ukształtowany został, jako 
istotny nośnik treści i znaczenia, lecz na tyle mało czytelny, iż wymaga chęci, wysiłku,  
a więc intencji jego odkrycia lub wskazania. 

 

Wyznacznik modelu retrospektywnego. W definicji modelu retrospektywnego występuje 
też wyznacznik wskazujący na stopień odporności na przemiany; dosłownie – na upływ 
czasu. Wynika on nie tylko z trwałości strukturalnej obiektów (a więc ich tworzywa), lecz 
także lokalizacji, funkcji, konotacji kulturowych itp. Określony jest umownie literą R i cyfrą. 
I tak R1 oznacza model najbardziej odporny na przemiany; R4 – najmniej. Modele zostaną 
ewentualnie wykorzystane w części III, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
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Strukturalne jednostki urbanistyczne 
 

Obszar opracowania znalazł się w trzech strukturalnych jednostkach urbanistycznych,  
zidentyfikowanych i opisanych w jednoliconym dokumencie „Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” 2014. 

Pierwsza Obwodnica1 
 

Jednostka: 2  Powierzchnia: 233,39 ha 

 
 

BILANS TERENU  

Tereny zabudowy usługowej oraz wielorodzinnej (UM)  

Tereny cmentarzy (ZC)  

Tereny zieleni urządzonej (ZU)  

Tereny kolejowe (KK)  

Tereny komunikacji (KD)  

180.82  

6.14  

19.32  

1.18 

25.32  

77.68  

2.64  

8.30  

0.51 

10.88  

Z wyłączeniem terenów zamkniętych 232,78 ha 100%  

                                                 
1https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=63717&lid=800076067&vReg=2 dostęp elektr. z 22 III 2019 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=63717&lid=800076067&vReg=2
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Standardy 
przestrzenne 

• Zabudowa wielorodzinna w formie kwartałów zabudowy i zabudowy pierzejo-
wej wzdłuż ulic, tworzącej kwartały zwartej zabudowy śródmiejskiej;  

• Zabudowa usługowa wbudowana i zespoły zabudowy usługowej;  

• Zabudowa w terenach zieleni urządzonej (ZU) objętych wpisem do gminnej 
ewidencji zabytków kształtowana według wskazań właściwych organów 
ochrony zabytków;  

• Tereny zamknięte ustalone decyzjami Ministra Obrony Narodowej;  

• Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
w terenach zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej (UM) min. 20%, a w terenach położonych w strefie kształtowania systemu 
przyrodniczego min. 50%;  

• Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej w terenach usług 
(U) min. 20%, w rejonie ul. Koletek 20 min. 10%, a w terenach położonych w stre-
fie kształtowania systemu przyrodniczego min. 40%;  

• Powierzchnia biologicznie czynna dla terenów zieleni urządzonej (ZU) min. 80%.  

Wskaźniki  

zabudowy  

• Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach zabudowy usługo-
wej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (UM) do 20m;  

• Wysokość zabudowy usługowej w terenach usług (U) do 20m, w rejonie ul. Ko-
letek do 10m, a na Placu na Groblach do 4m;  

• W uzasadnionych sąsiednią zabudową i funkcją przypadkach dopuszcza się 
zmianę wysokości zabudowy.  

Środowisko  

kulturowe  

Cała północna i zachodnia część jednostki objęta jest zasięgiem wpisanych do reje-
stru zabytków układów urbanistycznych: fragment miasta Kleparza i jurydyki Weso-
łej, dawnego miasta Kazimierza ze Stradomiem (część dotycząca Stradomia), układu 
urbanistycznego oraz zespołu zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. ‘nowego mia-
sta’ wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz 
Polami Kazimierzowskimi” (część dotycząca Łąki św. Sebastiana). Wiele zespołów 
i obiektów ujętych jest w gminnej ewidencji zabytków, w tym wpisanych do rejestru 
zabytków.  

Strefy ochrony konserwatorskiej:  

• Buforowa obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: obej-
muje całość jednostki;  

• Ochrony wartości kulturowych: obejmuje całość jednostki;  

• Ochrony sylwety Miasta: obejmuje całość jednostki;  

• Ochrony i kształtowania krajobrazu: obejmuje całość jednostki;  

o dominanty: kościoły karmelitanek (przy ul. Łobzowskiej), oo. Bernardynów, 
oo. Karmelitów, budynek LOT, Dom pod Globusem, Dom Profesorski (na-
rożnik al. Adama Mickiewicza - ul. Łobzowskiej);  

o przez obszar jednostki przechodzą osie powiązań widokowych pomiędzy 
kopcami krakowskimi oraz pomiędzy obiektami fortecznymi;  

• Nadzoru archeologicznego: obejmuje całość jednostki;  

Wskazania dla wybranych elementów:  

• Ochrona zabytkowych układów urbanistycznych, zespołów i obiektów, po-
przez obejmowanie częściową lub pełną ochroną konserwatorską;  

• Utrzymanie historycznych układów urbanistycznych wraz z zabytkową i trady-
cyjną zabudową; nowa zabudowa w obrębie ww. układów o gabarytach 
uwzględniających zachowaną zabudowę historyczną i tradycyjną;  

• Objęcie planami zagospodarowania przestrzennego strefy buforowej obszaru 
wpisanego na Listę UNESCO;  
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• Ochrona i kształtowanie przestrzeni placów miejskich: Rynku Kleparskiego, No-
wego Kleparza, placów: Jana Matejki, Biskupiego, Jana Nowaka Jeziorań-
skiego, placyków przed kościołami oo. Bernardynów i oo. Karmelitów;  

• Ochrona zespołów zieleni, wraz z wyposażeniem ich przestrzeni (w tym sportu 
i rekreacji: Na Groblach, Nadwiślan), parkowych, klasztornych (m.in. XX. Misjo-
narzy oraz oo. Bernardynów na Stradomiu, ss. Karmelitanek bosych przy 
ul. Łobzowskiej, oo. Karmelitów na Piasku), oraz zespołów zieleni towarzyszą-
cych wnętrzom kwartałów zabudowy;  

• Ustalenie zasad porządkowania przestrzeni publicznych i ich wyposażenia (na-
wierzchni, małej architektury, nośników informacji wizualnej, w tym reklam);  

• Kontynuacja programu iluminacji: wnętrz urbanistycznych oraz zespołów  
i obiektów zabytkowych.  

Dobra kultury współczesnej: (do ochrony w mpzp)  

• Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., ul. Szlak 65;  

• Collegium Paderevianum, al. Adama Mickiewicza 9;  

• „Dom Turysty” (obecnie Hotel „Wyspiański”), ul. Westerplatte 15;  

• Liceum Ogólnokształcące nr X, im. KEN, ul. Zygmunta Wróblewskiego 9;  

• Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Szlak;  

• Budynek mieszkalny typu „plomba”, ul. Rajska 10a.  

Środowisko  

przyrodnicze  

• Jednostka w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi o prawdo-
podobieństwie występowania wody tysiącletniej Q0,1% (rzeka Wisła) – połu-
dniowa część jednostki;  

• Obszary o najwyższych walorach przyrodniczych (wg Mapy roślinności rzeczy-
wistej);  

• Zieleń przydomowa, towarzysząca zabudowie do ochrony;  

• Strefa kształtowania systemu przyrodniczego (fragmentarycznie);  

• Korytarz ekologiczny Wisły oraz połączenie Błoń Krakowskich z Plantami oraz 
połączenie Młynówki Królewskiej z Plantami.  

Komunikacja  Drogi:  

• układu podstawowego - w klasie Z: Aleje Trzech Wieszczów,  

• pozostałe - lokalne i dojazdowe; z lokalnymi ograniczeniami bezpośredniego 
dostępu dla samochodów;  

Transport zbiorowy:  

• dostęp do zintegrowanego węzła komunikacyjnego przystanków kolei, metra, 
tramwajów oraz autobusów miejskich i regionalnych (Dworzec Główny),  

• planowane 2 linie metra z węzłami przesiadkowymi na linie tramwajowe i auto-
busowe (AGH, Basztowa/ Długa, Straszewskiego/ Zwierzyniecka),  

• linie tramwajowe układu śródmiejskiego na 8 kierunkach promienistych i 1 kie-
runku średnicowym,  

• magistralne linie autobusowe (obsługujące kierunki bez linii tramwajowych);  

Strefa ograniczeń parkowania, z lokalnymi parkingami wielostanowiskowymi do ob-
sługi obszaru.  

Infrastruktura Obszar wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną;  

• Planowane elektroenergetyczne linie kablowe wysokiego napięcia 110 kV – po-
łudniowa i północna część obszaru;  

• Jednostka zlokalizowana w priorytetowym obszarze wskazanym do zmiany 
technologii grzewczej;  

Ograniczenia wynikające z:  

• Przebiegu istniejących magistral wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych oraz kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 
kV (północno-zachodnia części obszaru);  
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• Lokalizacji Głównego Punktu Zasilania 110 kV/SN Łobzów;  

• Występowania studni wchodzących w system bariery odwadniającej miasta 
Krakowa.  

Dopuszczalne 
zmiany para-
metrów w pla-
nach miejsco-
wych  

 

• W sytuacji, gdy istniejące zainwestowanie nie pozwala na spełnienie ustalo-
nego w jednostce wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dopuszcza się w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odstępstwo od tej war-
tości maksymalnie o 20%;  

• Dopuszcza się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
zmianę ustalonej w Studium wysokości zabudowy maksymalnie o 20% jeżeli ko-
nieczność zmiany wysokości wynika z uwarunkowań historycznych bądź ko-
nieczności zachowania ładu przestrzennego poprzez nawiązanie do istniejącej 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy.  

 

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENEJ 

• Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z układem urbanistycznym do utrzy-
mania, ochrony i uzupełnień oraz odtworzeń w lokalizacjach historycznej zabu-
dowy;  

• Istniejące zespoły obiektów usług o charakterze ponadlokalnym i metropolitalnym 
o funkcji naukowo-dydaktycznej, sakralnej, kultury i sztuki, sportu do utrzymania, 
ochrony i rozwoju;  

• Istniejący budynek dworca kolejowego do zachowania i przekształceń funkcjonal-
nych w kierunku usług kultury, nauki i sztuki;  

• Ochrona i kształtowanie istniejących oraz tworzenie nowych placów i skwerów 
miejskich o najwyższych walorach przestrzeni publicznych;  

• Rewitalizacja/rehabilitacja wnętrz urbanistycznych poprzez wprowadzanie zieleni 
urządzonej;  

• Tworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej obudowanej usługami w parte-
rach budynków w oparciu o główne ciągi komunikacyjne jednostki;  

• Wnętrza historycznych kwartałów zabudowy do ochrony przed zabudową;  

• Koncentracja zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej o zwiększonej 
intensywności w rejonach przystanków metra;  

• Tereny postindustrialne do przekształceń w kierunku zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej kształtowanej w formie kwartałów zabudowy z ogólnodostępną 
zielenią urządzoną;  

• Istniejące obiekty i urządzenia sportowe klubu „NADWIŚLAN” przy ul. Koletek, 20 
jako obiekty usług sportu i rekreacji komponowanych z zielenią urządzoną do utrzy-
mania z dopuszczeniem ich rozwoju;  

• Ciągi komunikacyjne ul. Retoryka, ul. Józefa Dietla, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Kar-
melicka (od Bagateli do ul. Stefana Batorego) i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
ul. Biskupia, ul. Krowoderska (od ul. Biskupiej do al. Juliusza Słowackiego), ul. Sło-
wiańska, ul. Krupnicza, ul. Czysta, ul. Rajska, ul. Łobzowska, ul. Szlak, ul. Warszaw-
ska kształtowane, jako przestrzenie publiczne z zielenią urządzoną;  

• Obsługa komunikacyjna terenu jednostki powiązana z ul. Józefa Dietla i Alejami 
Trzech Wieszczów oraz w oparciu o system transportu publicznego tramwaju i me-
tra. 
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Kazimierz i Stradom2 
 

Jednostka: 3  Powierzchnia: 81,45 ha 

 

 
 

BILANS TERENU  

Tereny zabudowy usługowej oraz wielorodzinnej (UM)  

Tereny cmentarzy (ZC)  

Tereny zieleni urządzonej (ZU)  

Tereny kolejowe (KK)  

Tereny komunikacji (KD)  

63.09  

0.83  

8.43  

2.18  

6.93  

77.46  

1.01  

10.35  

2.67  

8.50  

                                  81.45 ha  100%  

 

Standardy prze-
strzenne 

• Zabudowa wielorodzinna i usługowa w formie kwartałów zabudowy i zabu-
dowy pierzejowej wzdłuż ulic, tworzącej kwartały zwartej zabudowy śródmiej-
skiej;  

• Zabudowa usługowa wolnostojąca lub usługi wbudowane;  

• Zabudowa w terenach zieleni urządzonej (ZU) objętych wpisem do gminnej 
ewidencji zabytków kształtowana według wskazań właściwych organów 
ochrony zabytków;  

• Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej  
w terenach zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej 

                                                 
2https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=63717&lid=800076067&vReg=2 wersja z 22 III 2019.  

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=63717&lid=800076067&vReg=2
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wielorodzinnej (UM) min. 30%, a w terenach położonych w strefie kształtowa-
nia systemu przyrodniczego min. 50%;  

• Powierzchnia biologicznie czynna dla terenów zieleni urządzonej (ZU) min. 90%.  

Wskaźniki  

zabudowy  

• Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach zabudowy usługo-
wej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (UM) do 20m;  

• W uzasadnionych sąsiednią zabudową i funkcją przypadkach dopuszcza się 
zmianę wysokości zabudowy.  

Środowisko  

kulturowe  

Jednostka obejmuje historyczne miasto Kazimierz, dawny silny ośrodek kultury ży-
dowskiej, z największym w Europie skupiskiem bożnic i domów modlitwy. Stanowi 
jeden z najcenniejszych kulturowo obszarów Miasta, objęty wpisem na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO 1978 r. (za wyjątkiem frag-
mentu wsch. części jednostki), całość zawiera się w granicach pomnika historii. Więk-
szość zespołów i obiektów ujętych jest w ewidencji zabytków, w tym wpisanych do 
rejestru zabytków, m.in. „układ urbanistyczny dawnego miasta Kazimierza ze Stra-
domiem” (część dotycząca Kazimierza) a także „układ urbanistyczny oraz zespół za-
budowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z historycznymi przed-
mieściami: Łąką św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami Kazimierzowskimi” (Łąka 
św. Sebastiana poza jednostką). Występują wybitne obiekty postindustrialne (ze-
społy Miejskich Elektrowni oraz Gazowni a także Zajezdni Tramwajowej).  

Strefy ochrony konserwatorskiej:  

• Buforowa obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: obej-
muje fragment jednostki po wschodniej stronie ul. Starowiślnej;  

• Ochrony wartości kulturowych: obejmuje całość jednostki;  

• Ochrony sylwety Miasta: obejmuje całość jednostki, która tworzy jeden z najcen-
niejszych fragmentów sylwety Miasta; dominanty: kościoły: Bożego Ciała, 
św. Katarzyny, św. Michała Archanioła na Skałce, ratusz kazimierski;  

• Ochrony i kształtowania krajobrazu: obejmuje całość jednostki; przez obszar jed-
nostki przechodzą osie powiązań widokowych pomiędzy kopcami krakowskimi 
oraz pomiędzy obiektami fortecznymi;  

• Nadzoru archeologicznego: obejmuje całość jednostki;  

Wskazania dla wybranych elementów:  

• Jednostka rekomendowana do objęcia formą ochrony obszarowej w postaci 
Parku Kulturowego „Kazimierz – Stradom z Bulwarami Wisły”;  

• Utrzymanie historycznych układów urbanistycznych wraz z zabytkową i trady-
cyjną zabudową; nowa zabudowa w obrębie ww. układów o gabarytach 
uwzględniających zachowaną zabudowę historyczną i tradycyjną;  

Miejsca Pamięci Narodowej: (objęcie ochroną, upamiętnienie, zachowanie wysokich 
standardów otoczenia i wyposażenia)  

• ul. Szeroka obok Synagogi Starej - miejsce egzekucji publicznej z okresu okupacji 
niemieckiej, 28 października 1943 r.  

Środowisko  

przyrodnicze  

• Rzeka Wisła – obwałowana /jednostka w obszarze narażonym na niebezpieczeń-
stwo powodzi o prawdopodobieństwie występowania wody tysiącletniej 

• Enklawy zieleni i ogrodów – obszary o najwyższych i wysokich walorach przyrod-
niczych (fragmentarycznie) (wg Mapy roślinności rzeczywistej);  

• Strefa kształtowania systemu przyrodniczego (fragmentarycznie);  

• Fragment obszaru parku rzecznego;  

• Korytarz ekologiczny Wisły;  

• Obszary wymiany powietrza - fragmentarycznie w południowej części jednostki.  

Komunikacja  Drogi  

• lokalne (ul. Józefa Dietla, ul. Starowiślna, ul. Krakowska) i dojazdowe; z lokal-
nymi ograniczeniami bezpośredniego dostępu dla samochodów;  

Transport zbiorowy:  
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• przystanek kolei aglomeracyjnej w węźle przesiadkowym z miejską komunikacją 
zbiorową (Grzegórzecka),  

• planowana linia metra z węzłem przesiadkowym na linie tramwajowe i autobu-
sowe (Krakowska/ Dietla),  

• 2 trasy linii tramwajowych układu śródmiejskiego i 1 średnicowa trasa tramwaju 
szybkiego,  

• magistralne linie autobusowe (obsługujące kierunki bez linii tramwajowych); 
strefa ograniczeń parkowania, zapotrzebowanie na lokalne parkingi do obsługi 
obszaru.  

Infrastruktura • Obszar wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną;  

• Planowana budowa elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110 
kV;  

• Jednostka zlokalizowana w priorytetowym obszarze wskazanym do zmiany 
technologii grzewczej;  

Ograniczenia wynikające z:  

• Przebiegu istniejących magistral: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
ciepłowniczych oraz elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110 
kV;  

• Lokalizacji istniejących: Głównego Punktu Zasilania 110 kV/SN – rejon ul. Dajwór, 
cmentarza REMUH;  

• Występowania studni wchodzących w system bariery odwadniającej miasta Kra-
kowa.  

Dopuszczalne 
zmiany parame-
trów w planach 
miejscowych  

 

• W sytuacji, gdy istniejące zainwestowanie nie pozwala na spełnienie ustalonego 
w jednostce wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dopuszcza się w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego odstępstwo od tej wartości 
maksymalnie o 20%;  

• Dopuszcza się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
zmianę ustalonej w studium wysokości zabudowy maksymalnie o 20% jeżeli ko-
nieczność zmiany wysokości wynika z uwarunkowań historycznych bądź ko-
nieczności zachowania ładu przestrzennego poprzez nawiązanie do istniejącej 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy.  

 

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENEJ  

• Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z układem urbanistycznym do utrzy-
mania, ochrony i uzupełnień w ramach pierzei oraz odtworzeń w lokalizacjach  
historycznej zabudowy;  

• Istniejące zespoły obiektów usług o charakterze ponadlokalnym i metropolitalnym 
o funkcji naukowo-dydaktycznej, sakralnej, kultury i sztuki do utrzymania, ochrony 
i rozwoju;  

• Koncentracja zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej o zwiększonej 
intensywności w rejonach przystanków kolejowych i przystanków metra;  

• Tworzenie pierzei zabudowy kształtowanej z otwarciem na Bulwary i rzekę Wisłę;  

• Ochrona, kształtowanie i tworzenie placów i skwerów miejskich o najwyższych  
walorach przestrzeni publicznych;  

• Wnętrza historycznych kwartałów zabudowy do ochrony przed zabudową;  

• Rehabilitacja wnętrz urbanistycznych poprzez wprowadzanie zieleni urządzonej;  

• Tworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej obudowanej usługami w parte-
rach budynków w oparciu o główne ciągi komunikacyjne;  
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• Ciąg komunikacyjny ul. Józefa Dietla kształtowany, jako przestrzeń publiczna  
z zielenią urządzoną;  

• Obsługa komunikacyjna terenu jednostki powiązana z ul. Józefa Dietla, ul. Krakow-
ską i ul. Starowiślną oraz w oparciu o system transportu publicznego tramwaju  
i metra. 

 

Śródmiejski Park Nadwiślański3 
 

Jednostka: 4  Powierzchnia: 146,9 ha 

 

 
BILANS TERENU  

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW)  

Tereny zabudowy usługowej oraz wielorodzinnej (UM)  

Tereny usług (U)  

Tereny zieleni urządzonej (ZU)  

2.79 

6.72 

5.37 

48.26 

1.90 

4.57 

3.65 

32.84 

                                                 
3https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=63717&lid=800076067&vReg=2 wersja z 22 III 2019.  

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=63717&lid=800076067&vReg=2
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Tereny zieleni nieurządzonej (ZR)  

Teren wód powierzchniowych śródlądowych (W)  

Tereny kolejowe (KK)  

Tereny komunikacji (KD)  

0.28 

74.24 

0.37 

8.91 

0.19 

50.53 

0.25 

6.06 

146,94 ha 100 % 

 

Standardy  

przestrzenne 

• Zabudowa wielorodzinna, jako zabudowa pierzejowa wzdłuż ulic i brzegów  
Wisły; 

• Zabudowa usługowa wolnostojąca, wbudowana i zespoły zabudowy usługo-
wej; 

• Zabudowa usługowa w terenach usług w rejonie ul. Marii Konopnickiej w ukła-
dzie urbanistycznym wskazanym w trybie planu miejscowego; 

• Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej terenach zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) min. 30%, a w terenach położonych 
w strefie kształtowania systemu przyrodniczego min. 50%; 

• Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej terenach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) min. 20%, a w terenach położonych w stre-
fie kształtowania systemu przyrodniczego min. 50%; 

• Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej  
w terenach zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej (UM) min. 20%; 

• Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej terenach usług (U) 
min. 20%, a w terenach położonych w strefie kształtowania systemu przyrodni-
czego min. 40%; 

• Powierzchnia biologicznie czynna dla terenów zieleni urządzonej (ZU) min. 80%; 

• Powierzchnia biologicznie czynna dla terenów zieleni urządzonej (ZU) związa-
nych ze sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem, realizowanych wraz  
z budową Kanału Krakowskiego min. 60%; 

• W przypadku rezygnacji z realizacji Kanału Krakowskiego powierzchnia biolo-
gicznie czynna dla terenów zieleni urządzonej (ZU) min. 60%; 

• Powierzchnia biologicznie czynna dla terenów zieleni nieurządzonej (ZR) min. 
90%. 

Wskaźniki  

zabudowy  

• Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej (MW) w rejonie ul. Ludwinowskiej do 25m z obniża-
niem wysokości zabudowy w kierunku Wisły do 18m; 

• Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach zabudowy usługo-
wej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (UM) w rejonie ul. Tadeusza 
Kościuszki do 19m z obniżaniem wysokości zabudowy w kierunku Wisły do 13m, 
w rejonie ul. Zamkowej do 17m z obniżaniem wysokości zabudowy w kierunku 
Wisły do 11m; 

• Wysokość zabudowy usługowej w terenach usług (U) w rejonie ul. Marii Konop-
nickiej do 28m, z obniżaniem wysokości zabudowy w kierunku Wisły do 18m, 
z uwzględnieniem osi widokowych na najważniejsze dominanty Starego Mia-
sta, a w rejonie ul. Powiśle do 5m; 

• Wysokość zabudowy obiektów kubaturowych związanych ze sportem, rekrea-
cją, turystyką i wypoczynkiem w terenach zieleni urządzonej (ZU) realizowa-
nych wraz z budową Kanału Krakowskiego [jedn. urb.04/Uj] lub w przypadku 
rezygnacji z jego budowy do 16 m; 

• W uzasadnionych sąsiednią zabudową i funkcją przypadkach dopuszcza się 
zmianę wysokości zabudowy z uwzględnieniem osi widokowych na najważniej-
sze dominanty Starego Miasta; 

• Udział zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej (MW) do 50%; 
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• W ramach terenów usług (U) w rejonie ul. Marii Konopnickiej, dopuszcza się 
realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w formie wbudowanej 
w budynki usługowe jedynie na najwyższych kondygnacjach budynków o po-
wierzchni użytkowej nieprzekraczającej 30% powierzchni użytkowej wszystkich 
obiektów nadziemnych zlokalizowanych na działce budowlanej 

Środowisko  

kulturowe  

Jednostka stanowi fragment wnętrza doliny rzeki Wisły w ścisłym centrum miasta, 
posiada unikalne w skali europejskiej walory krajobrazu, w postaci w niewielkim stop-
niu obudowanej szerokiej, otwartej doliny rzecznej (otoczona jest najwybitniejszymi 
zespołami zabytkowymi Krakowa). Prawie cały obszar jednostki wpisany jest do re-
jestru zabytków (m.in. Bulwary Wiślane także zespół klasztorny ss. Norbertanek na 
Salwatorze). 
Strefy ochrony konserwatorskiej: 

• Buforowa obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: obej-
muje jednostkę po most Kotlarski; 

• Ochrony wartości kulturowych: obejmuje jednostkę do mostu Powstańców Ślą-
skich; 

• Ochrony sylwety Miasta: obejmuje jednostkę do mostu Powstańców Śląskich; 

• Ochrony i kształtowania krajobrazu: obejmuje całość jednostki; Występuje frag-
ment obszaru ochrony krajobrazu warownego B (w zach. części jednostki); 

Najważniejsze miejsca widokowe: 

• ciągi widokowe na bulwarach wiślanych -na obu brzegach rzeki Wisły o dużym 
zasięgu widoków i panoram, szczególnie wartościowe widoki na obszar wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; 

• mosty (Dębnicki, Grunwaldzki, Józefa Piłsudskiego, kładka Bernatka) -punkty 
położone powyżej poziomu bulwarów, o dużym zasięgu bardzo wartościowych 
widoków i panoram (w tym na Wzgórze Wawelskie, Skałkę, Stare Podgórze)  
i o bardzo wysokiej frekwencji oglądających; 

• przez obszar jednostki przechodzą osie powiązań widokowych pomiędzy kop-
cami krakowskimi oraz pomiędzy obiektami fortecznymi; 

Wskazania dla wybranych elementów: 

• Zachowanie unikatowego krajobrazu otwartej doliny rzecznej; 

• Fragmenty jednostki (bulwary) zawierają się w granicach rekomendowanego 
Parku Kulturowego „Kazimierz–Stradom z Bulwarami Wisły”; 

• Ochrony wymagają panoramy i widoki z ciągów widokowych bulwarów wiśla-
nych, szczególnie na Zespół Wzgórza Wawelskiego, Skałkę, wieżę Ratuszową, 
oraz kościoły i wieże kościelne Starego Miasta, Stradomia, Kazimierza oraz Pod-
górza;  

• Wyposażenie przestrzeni -w tym bulwarów oraz lustra wody obiektami zharmo-
nizowanymi z otoczeniem, przy zastosowaniu form o wysokich walorach este-
tycznych, z użyciem wysokiej jakości materiałów (dotyczy również małej archi-
tektury oraz wyposażenia tymczasowego, związanego z imprezami masowymi), 
a także nieprzesłaniania przez te obiekty istniejących widoków na zabytki oraz 
na dolinę rzeczną; 

• Przyjęcia programu oraz zasad iluminacji przestrzeni bulwarów; 
Historia i tradycja: 

• Zabezpieczenie warunków przestrzennych dla odbywających się na bulwarach 
imprez masowych (m.in. Wianków i Parady Smoków); 

• Dobra kultury współczesnej: (do ochrony w mpzp): 
o Hotel „Forum”, ul. Marii Konopnickiej 28; 
o Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. Marii Konopnickiej; 

Miejsca Pamięci Narodowej: (objęcie ochroną, upamiętnienie, zachowanie wysokich 
standardów otoczenia i wyposażenia)  

• Zabłocie, pomnik na wale wiślanym upamiętniający katastrofę samolotu 
lecącego ze zrzutem dla Powstania Warszawskiego, 16/17 sierpnia 1944 r. 

Środowisko  • Zachodnia cześć do ujścia Rudawy w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym; 

• Od ujścia Rudawy do Mostu Dębnickiego w otulinie BTPK; 
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przyrodnicze  • Obszar międzywala – obszar szczególnego zagrożenia powodzią; 

• Jednostka w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopo-
dobieństwie występowania wody stuletniej Q1%i wody tysiącletniej Q0,1%–rzeka 
Wisła, Rudawa i Wilga –obwałowana; 

• Obszar szczególnego zagrożenia powodzią; 

• Obszary o najwyższych i wysokich walorach przyrodniczych (wg Mapy roślinno-
ści rzeczywistej); 

• Parki miejskie oraz parki rzeczne; 

• Fragmentarycznie w granicach obszaru i terenu górniczego „Mateczny I”; 

• Zieleń przydomowa, towarzysząca zabudowie do ochrony; 

• Korytarz ekologiczny Wisły; 

• Strefa kształtowania systemu przyrodniczego; 

• Siedliska chronione; 

• Obszary wymiany powietrza. 

Komunikacja  Drogi: 
o układu podstawowego w klasie Z: ul. Marii Konopnickiej, ul. Tadeusza Ko-

ściuszki, ul. Księcia Józefa oraz trasy z mostami: Zwierzyniecki, Dębnicki, 
Grunwaldzki, Kotlarski, ul. Stoczniowców, [jedn. urb.04/Uj] 

o pozostałe - lokalne trasy z mostami: Piłsudskiego, Powstańców Śląskich; 
Transport zbiorowy: 

o linia kolei aglomeracyjnej na moście kolejowym (obsługa terenu jednostki 
spoza jej granic -z przystanku Zabłocie), 

o planowana linia metra (obsługa terenu jednostki z przystanków poza jej gra-
nicami), 

o linie tramwajowe na 4 trasach mostowych (obsługa terenu jednostki z przy-
stanków poza jej granicami) oraz w ul. Tadeusza Kościuszki, 

o linie autobusowe na trasach mostowych; 
Sieć obustronnych nadbrzeżnych ciągów pieszych i rowerowych; kładki piesze i ro-
werowe przez Wisłę; 
Stanowiska cumowania transportu wodnego 

Infrastruktura • Obszar wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną; 

• Planowana sieć miejskiego systemu ciepłowniczego –spięcie systemowe; 

• Rezerwa terenu, jako zieleni bez możliwości zabudowy w celu zabezpieczenia 
obszaru pod ewentualnie planowany Kanał Krakowski; 

• Jednostka częściowo zlokalizowana w priorytetowym obszarze wskazanym do 
zmiany technologii grzewczej; 

• Zakaz wykonywania wykopów oraz otworów w celu pozyskania ciepła ziemi 
(energii geotermalnej) w granicach terenu górniczego „Mateczny I” związanego 
z eksploatacją wód leczniczych –niewielki fragment w południowej cześci jed-
nostki;  

• Ograniczenia wynikające z przebiegu istniejących magistral: wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz kablowej i napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV 

Dopuszczalne 
zmiany para-
metrów w pla-
nach miejsco-
wych  

 

• Dopuszcza się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
zmianę ustalonej w studium wysokości zabudowy maksymalnie, o 20%, jeżeli ko-
nieczność zmiany wysokości wynika z uwarunkowań historycznych, uwzględnie-
nia osi widokowych na najważniejsze dominanty Starego Miasta bądź koniecz-
ności zachowania ładu przestrzennego poprzez nawiązanie do istniejącej w bez-
pośrednim sąsiedztwie zabudowy 

 

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENEJ  

 



30 

• Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowa wraz z układem 
urbanistycznym do utrzymania, ochrony i uzupełnień; 

• Istniejące zespoły obiektów usług o charakterze ponadlokalnym i metropolitalnym 
o funkcji naukowo-dydaktycznej, sakralnej, kultury i sztuki do utrzymania, ochrony 
i rozwoju; 

• Uzupełnienie istniejącej zabudowy w zakresie mieszkalnictwa wielorodzinnego  

• i usług o charakterze ponadlokalnym i metropolitalnym obiektami o wysokim stan-
dardzie architektury; 

• Koncentracja zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej o zwiększonej 
intensywności w rejonach przystanków metra;  

• Tworzenie pierzei zabudowy kształtowanej z otwarciem na Bulwary i rzekę Wisłę; 

• Zieleń międzywala Wisły do utrzymania, jako zieleń urządzona ogólnodostępna  
o charakterze rekreacyjnym; 

• Ochrona otwartej przestrzeni doliny Wisły, jako przestrzeni publicznej o najwyż-
szych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych przed zainwestowa-
niem obiektami kubaturowymi naziemnymi i nawodnymi; 

• Ochrona otwartej przestrzeni związanej z centrum obsługi ruchu turystycznego, 
jako przestrzeni publicznej o najwyższych walorach przed zainwestowaniem zin-
tensyfikowanymi obiektami kubaturowymi;  

• Istniejące obiekty i urządzenia sportowe m.in. klubu „KS Nadwiślan” do utrzyma-
nia i rozwoju, jako obiekty usług sportu i rekreacji komponowanych z zielenią urzą-
dzoną; 

• Obsługa komunikacyjna terenu jednostki powiązana z ul. Marii Konopnickiej  
i ul. Tadeusza Kościuszki oraz w oparciu o system transportu publicznego tram-
waju i metra. 
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Identyfikacja zespołów wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (ZWAK) 4 
 
Plan ochrony parku kulturowego znacznie rozszerza regulowaną ustawowo postać i za-
wartość planu miejscowego, dlatego też w jego części studialnej wykorzystano inną me-
todę podziału, waloryzacji i określenia wytycznych, niż w materiałach wyjściowych planu 
miejscowego.  
Kluczem do analizy krajobrazu jest zespół wnętrz architektoniczno-krajobrazowych 
(ZWAK). Okazało się, że przy wielkiej ilości opracowań na najwyższym poziomie – architek-
tonicznych, historycznych, urbanistycznych dotyczących Kazimierza i Stradomia nie ma 
zbyt wiele prac, które dotyczyłyby krajobrazu, i to w sposób pozwalający na zapożyczenie 
racjonalnej, przyjętej już i sprawdzonej sieci wydzieleń na jednostki elementarne. Sieć taką 
należało stworzyć. Podział oparto o kryteria morfologiczne, traktowane jako zapis prze-
szłych i trwających tu procesów. Podział taki pozwolił na zdefiniowanie obszarów o we-
wnętrznie spójnych cechach, łączących jednak różne części składowe miejskiego krajo-
brazu. W miejsce mechanicznego podziału na ulice, bloki zabudowy i obszary zieleni – uzy-
skano obszary spójne pod względem genezy, użytkowania, form, wielkości obiektów – a co 
za tym idzie, o zbliżonych uwarunkowaniach i problemach nie tylko konserwatorsko-
ochronnych czy widokowych, ale także np. społecznych, czy też związanych z intensywno-
ścią ruchu turystycznego.  
Jako podstawowy element struktury krajobrazu przyjęto zespół wnętrz architektoniczno-
krajobrazowych (dalej: ZWAK). ZWAKi składają się z różnych wizualnie, lecz wzajemnie 
komplementarnych wnętrz – ulic, ogrodów śródblokowych, dziedzińców itp. Zespół 
wnętrz architektoniczno-krajobrazowych to obszar zawierający podobne do siebie wnę-
trza. Przy analizie krajobrazowej najistotniejsze jest podobieństwo formy, kompozycji – 
a więc postaci wnętrz. W nich bowiem zapisana jest ich geneza, przeszłość, wszelkie prze-
miany. Pod względem postaci – wyglądu, wnętrza ulic różnią się jednak zasadniczo od 
wnętrz placów, te zaś – od wnętrz kwartałów zabudowy. Różnice pomiędzy zespołami wy-
nikają wprost z uwarunkowań lokalizacyjnych, z historii, ekonomii, warunków społecznych 
itp. Jednakże dla potrzeb tego uproszczonego studium nie porównujemy geograficznych 
historycznych, przestrzennych, ekonomicznych czy społecznych przyczyn tych różnic, lecz 
tylko ich skutki. 

Dla określenia ZWAK konieczna było rozeznanie terenu, z wykorzystaniem współczesnych 
i historycznych map, zdjęć lotniczych i wszelkich dostępnych opracowań katalogowo-po-
równawczych, w których ujęto różne typy i aspekty krajobrazu miasta. Sięgnięto m.in. do 
opracowań wymienionych w bibliografii. Rozeznanie – terenowe, kartograficzne, ikonogra-
ficzne i bibliograficzne, pozwoliło najpierw na najbardziej ogólny podział – na charaktery-
styczne wnętrza: wnętrza alei, ulic i placów oraz na wnętrza urbanistyczne z rożnych faz 
rozwoju miasta, oraz zieleni komponowanej i spontanicznej wewnątrz lub wokół zespołów 
zabudowy. 

Po identyfikacji ZWAK powrócono do jednostek WAK i nadano im ujednoliconą numera-
cję, uwzględniającą numer ZWAK (liczba rzymska) i WAK (liczba arabska) w jego obrębie.  

  

                                                 
4http://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=26a5ddcfe57742ffbe8ac2d4c3a4ef93 
Zamieszczone wizualizacje zaczerpnięto z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. 

http://umk-gd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=26a5ddcfe57742ffbe8ac2d4c3a4ef93
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Zidentyfikowane zespoły wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (ZWAK) wraz  
z powiązaniami widokowymi5 

 
I. PORT NA WIŚLE 

 
I.1 Zakole Wisły 

I.2 Plac Na Groblach 

I.3 Podzamcze 

 

  

                                                 
5http://umkgd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=26a5ddcfe57742ffbe8ac2d4c3a4ef93 
Zamieszczone wizualizacje zaczerpnięto z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. 

http://umkgd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=26a5ddcfe57742ffbe8ac2d4c3a4ef93
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II. BULWARY I MOSTY 

 

II. 1 Rybaki 

II.2 Bulwar Inflancki Pn 

II.3 Bulwar Inflancki Pd 

II.4 Bulwar Kurlandzki 
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III. STRADOM 

 
 

III.1 Bernardyni 

III. 2 Misjonarze 

III.3 Bożogrobcy 

III.4 Piekiełko 

III.5 Koletki 

III.6 Nadwiślan 
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IV. ŁĄKA ŚWIĘTEGO SEBASTIANA 

 
 

IV.1 Starowiślna 

IV.2 Świętego Sebastiana 
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V. PLANTY DIETLOWSKIE 

 
V.1 Wrzesińska 

V.2 Berka Joselewicza 

V.3 Dietla Pn 

V.4 Dietla Pd 
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VI. DAJWÓR 

 
 

VI.1 Dajwór 

VI.2 Halicka 
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VII. OPPIDUM IUDAEORUM 

 
VII.1 Szeroka 

VII.2 Bawół 

VII.3 Plac Nowy 

VII.4 Miodowa 

VII.5 Brzozowa 
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VIII. KWARTAŁ ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA 

 
 

VIII.1 Zajezdnia 

VIII.2 Gazownia 

VIII.3 Elektrownia 
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IX. KAZIMIERZ  

 
IX.1 Skałka 

IX.2 Augustianie 

IX.3 Piekarska 

IX.4 Skawińska 

IX.5 Krakowska Zach 

IX.6 Krakowska Wsch 

IX.7 Bożego Ciała 

IX.8 Wolnica 

IX.9 Bonifratrzy 

IX.10 Mostowa 

 



Zidentyfikowane wnętrza architektoniczno-krajobrazowe (WAK) 6 
Każdą jednostkę WAK przeanalizowano pod kątem uwarunkowań urbanistycznych, plani-
stycznych, architektonicznych i krajobrazowych. Zestawienie tych analiz przedstawiono 
poniżej w tabelach odpowiadających każdemu WAK-owi. Poniżej przedstawione zostały 
również schematy odnoszące się do obszaru całego opracowania w oparciu o poszcze-
gólne jednostki. 
Na dzień oddania niniejszego opracowania w procedurze jest miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Bulwary Wisły II, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/639/16 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły II" oraz w sprawie uchy-
lenia uchwały Nr XXXI/526/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
"Bulwary Wisły II".  
26 lutego 2020 roku Radni Miasta Krakowa przyjęli uchwałę NR XXXVI/908/20 w sprawie 
ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” potocznie zwaną uchwałą krajobrazową. Część 
graficzna uchwały obejmuje: rysunek w skali 1 : 75 000 – obrazujący podział Miasta na 
Strefy, rysunek w skali 1 : 4 000 – obrazujący lokalizacje słupów plakatowo-reklamowych 
w Podobszarze 1 III Strefy oraz wzornik słupa plakatowo-reklamowego, o którym mowa 
w § 13 pkt 3 lit. a – załącznik nr 3 do uchwały. Część opisowa ustala zasady i warunki sytuo-
wania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń w celu ujednolicenia standardów jakościowych. Zawarte w uchwale zakazy, zasady 
i warunki znajdują zastosowanie do obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń sytuowanych, budowanych, remontowanych lub 
przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały. Uchwała krajobrazowa jest aktem 
prawa miejscowego i po wejściu w życie reguluje zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 
Przytoczone opracowania odnoszą się do przemian współczesnych na terenie opracowa-
nia i po wejściu w życie zostaną uwzględnione w analizie w części III opracowania Planu 
Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. 
 

                                                 
6Zamieszczone fragmenty ortofotomapy  pochodzą z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficz-
nego. 





 

 
Identyfikacja ZWAK i WAK na tle Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa 
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 Identyfikacja 
ZWAK i WAK na tle miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Identyfikacja ZWAK i WAK na tle granic obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz ze strefą buforową 
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Identyfikacja ZWAK i WAK na tle granic Pomnika Historii 
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Identyfikacja ZWAK i WAK na tle granic obszarowych wpisów do rejestru zabytków 
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I.1 Zakole Wisły 
 

Numer ZWAK / WAK: I.1 Nazwa WAK: Zakole Wisły Studium: Jednostka urbanistyczna 4 MPZP: „Bulwary Wisły” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: Podzamcze - Powiśle - Zwierzyniecka 

Tereny zielone: Bulwar Czerwieński –powierzchnie trawiaste, zieleń komponowana przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej. Od strony ulicy Zwierzynieckiej i parkingu przy ulicy 
Powiśle zieleń wysoka – drzewa. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: Most Dębnicki 

Mapka obszaru WAK 

 

Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR 

LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły". 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA 
z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania okre-
ślono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych tere-
nów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono 
w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są 
w następujących artykułach: 
 §21 Dla wyznaczonego terenu U.4 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową centrum 
obsługi ruchu turystycznego, ustala się: 
1) nakaz wbudowania budynków w istniejące ukształtowanie terenu w taki sposób, aby 
stworzyć kontynuację istniejącej skarpy;  
2) zakaz lokalizacji budynków z kondygnacjami całkowicie naziemnymi;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych: 4,5 m;  
4) geometria dachów: dachy płaskie kształtowane jako tarasy widokowe lub jako tarasy  
i stropodachy urządzone jako stale trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym na-
turalną wegetację roślin;  
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20%;  
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 10%;  
7) zakaz podniesienia wysokości płaszczyzny terenu ponad istniejące wały wiślane;  
8) zakaz realizacji zadaszeń nad schodami i pochylniami;  
9) zakaz realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej jako oddzielnych elemen-
tów kubaturowych na powierzchni terenu, dopuszcza się ich wbudowanie w budynek lub 
realizację pod ziemią;  
10) nakaz wykorzystania wysokiej jakości naturalnych materiałów wykończeniowych;  
11) zakaz zastosowania agresywnej (konkurencyjnej dla obiektów zabytkowych) kolory-
styki i oświetlenia; 
 12) nakaz stosowania balustrad ażurowych, zapewniających wgląd.  
Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru  
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objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  
§35 Dla wyznaczonego terenu ZPb.4 z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną: powszechnie, publicznie dostępny ogród-park miejski - Bulwary Wiślane z funkcją reprezentacyjno-ogro-
dowo-parkową, ustala się zakaz lokalizacji budynków z wyjątkiem stolików do gier planszowych. Określa się na Rysunku Planu tereny wpisane do rejestru zabytków, dla których 
obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków. Teren może być wykorzystywany dla organizacji imprez masowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  
Na terenie ZPb.4, dopuszcza się możliwość lokalizacji:  
1) urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
2) przystanków dla lodzi typu tramwaju wodnego na Wiśle;  
3) pomników - z zastrzeżeniem lokalizacji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;  
4) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych towarzyszących odbywającym się imprezom masowym -na czas ich trwania;  
5) podziemnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  
W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków gastronomicznych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;  
2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw i wydzielonych wybiegów dla psów;  

3) zakaz zmiany naturalnej nawierzchni trawiastej na inną z wyjątkiem nowych alejek ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, placów spacerowych i otoczenia elementów małej 

architektury a także dopuszczeń: w ust. 11 pkt 4 lit. a oraz ust. 12 pkt 3 lit. a;  
4) nakaz urządzenia ciągów spacerowych i placów spacerowych;  
5) nakaz urządzenia ścieżek rowerowych;  
6) nakaz projektowania zieleni z uwzględnieniem elementów malej architektury i oświetlenia, jako jednorodnych kompozycji ogrodowych w granicach poszczególnych terenów;  

7) dopuszcza się lokalizację lekkich, rozbieralnych -w przypadku zagrożenia powodzią -konstrukcji, ułatwiających przemieszczanie się pieszych z jednej strony muru oporowego na 

drugą (konstrukcja tych elementów nie może naruszać murów oporowych przy Bulwarach Wiślanych);  

8) dopuszcza się lokalizację przystanków dla lodzi typu tramwaju wodnego;  

9) dopuszcza się w międzywalu -lokalizację pali cumowniczych przewidzianych do awaryjnego cumowania w okresie występowania stanu zagrożenia powodziowego;  

10) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90%  

Nabrzeże może być wykorzystywane dla lokalizacji urządzeń związanych z cumowaniem zgodnie z zasadami ustalonymi w § 39. Na terenie ustala się:  

1) zakaz lokalizacji parkingów obsługujących obiekty pływające,  

2) zakaz lokalizacji naziemnych obiektów technicznych i sanitarnych dla obiektów pływających.  
§39 Dla wyznaczonego terenu WS.2 z przeznaczeniem na wody powierzchniowe śródlądowe, ustala się:  
1) zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych we wszystkich terenach WS, 
2) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 21, wyłącznie w granicach określonych na Rysunku Planu stref: 
a) strefy lokalizacji usług  
b) strefy lokalizacji usług z wykluczeniem obiektów zamieszkania zbiorowego i obiektów usługowych z zakresu usług hotelarskich,  
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego. 
W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania dopuszcza się w dostosowaniu do przepisów odrębnych –lokalizacji budowli i urządzeń:  

1) wodnych,  

2) związanych z żeglugą,  

3) służących ochronie ptactwa wodnego zgodnie z przepisami odrębnymi,  

4) sieci technicznych i uzbrojenia terenu,  

5) związanych z cumowaniem statków zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny z 1848 roku 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie  

Mała architektura: 
Pomnik Żołnierzy Polski Walczącej - Jego autorem jest rzeźbiarz Bronisław Chromy 

Zabudowa 
Most Dębnicki // Pawilon informacyjny KBF // Parkingi 
Elementy wałów przeciwpowodziowych - Obiekty hydrotechniczne bulwarów wiślanych A-1260/M z 13.06.2011 
Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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I.2 Plac Na Groblach 
 

Numer ZWAK / WAK: I.2 Nazwa WAK: Plac Na Groblach Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MPZP: „Bulwary Wisły” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: Plac Na Groblach Tereny zielone: teren placu, nad parkingiem podziemnym 

Tereny zielone: Szpalery drzew wokół MOS-u oraz zieleń niska komponowana. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: Wjazd do parkingu podziemnego 

Mapka obszaru WAK 

 

 

Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA 

NR LXXXI /1240 /13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bul-

wary Wisły".  

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono 
w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono 
w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w  §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w nastę-
pujących artykułach: 

§21 Dla wyznaczonego terenu US.2 z przeznaczeniem w części naziemnej pod sport i rekreację 

oraz w części podziemnej pod usługi komunikacji - parking wraz z niezbędnym zapleczem., 

ustala się: 

W wyznaczonym terenie w części naziemnej dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów za-

plecza sportowego, których łączna powierzchnia nie może przekroczyć 10% powierzchni wy-

znaczonego terenu, oraz szybów windowych, klatek schodowych i pochylni wjazdowo-wyjaz-

dowych do parkingu podziemnego.  

Teren US.2 może być wykorzystywany dla organizacji imprez masowych z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych.  
W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i warunków 
zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala się:  
1) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych: 4 m, z zastrzeżeniem pkt 6;  
2) geometria dachów: dach plaski;  
3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20%;  
4) nie ustala się wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy z uwagi na charakter obszaru;  
5) zakaz realizacji zadaszeń nad pochylniami wjazdowo-wyjazdowymi do parkingu podziem-
nego;  
6) dopuszczenie stosowania masztów do oświetlenia boisk sportowych o maksymalnej wyso-
kości 9 m;  
7) dopuszczenie stosowania przezroczystych urządzeń ochrony akustycznej.  
Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru ob-
jętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie // 

Zabudowa 
Brak zabudowy mieszkalnej 
Parking podziemny 
Obiekty towarzyszące boiskom sportowym 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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I.3 Podzamcze 
 

Numer ZWAK / WAK: I.3 Nazwa WAK: Podzamcze Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MPZP: „Bulwary Wisły” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: Plac na Groblach – Powiśle – Podzamcze - Straszewskiego 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR LXXXI/1240/13 

RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły". 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRA-
KOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabu-
dowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowa-
nia określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczegól-
nych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów 
określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kultu-
rowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono 
w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych 
terenów zapisane są w następujących artykułach: 
 §17Dla wyznaczonego terenu MW/U.6 z przeznaczeniem pod zabudowę miesz-
kaniowa wielorodzinną i usługową, ustala się: 
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem § 11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbani-
styczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnie-
niu zapisów § 11) – 20 m; 
4) geometria dachów dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe i dachy płaskie; 
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 5%; 
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 80%; 
W terenie MW/U.6: ze względu na szczególną ekspozycję nakaz zaprojektowa-
nia i ukształtowania piątej elewacji (dachów) w nawiązaniu formą i kolorystyką 
do istniejącej w najbliższym sąsiedztwie zabudowy; 
W budynkach mieszkalnych dopuszcza się możliwość lokalizacji lokali usługo-
wych w parterze i na pierwszym piętrze, a także w ich podziemnej części 
(w piwnicach), z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 7, który mówi o nakazie powiązania, 
budynków lokalizowanych w sąsiedztwie Bulwarów, komunikacyjnego -pie-
szego i funkcjonalnego z przestrzenią publiczną, jaką stanowią Bulwary. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848  

Zabudowa 

pl. Na Groblach 

NR 21 FABRYKA MASZYN „LABOR”, ob. drukarnia i magazyny, mur., 1 poł. XIX, przebud. XX. / obiekt bardzo przekształcony 

NR 22: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

ul. Powiśle 

NR 9 > Na Groblach 21 

NR 10: budynek poza ewidencją 

NR 12 KAMIENICA (narożna ul. Podzamcze nr 28), mur., 1908, proj. Henryk Lamensdorf. 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

ul. Podzamcze 
NR 16/18: niezabudowana działka / zabudowa prowizoryczna / narożna ze Straszewskiego 3 

NR 20 KAMIENICA, mur., 1898, proj. Beniamin Torbe, nadbud. III piętra 1933, proj. Roman Weindling. 

NR 22 KAMIENICA, mur., 1898, nadbud. III piętra 1922, proj.. 

NR 24 KAMIENICA, mur., 1890, proj. Leopold Tlachna, przebud. parteru1912, proj. Ludwik Gutman. 

NR 26 KAMIENICA, mur., 1889, nadbud. III piętra 1927, proj. Jan Orłowski. 

NR 28 > Powiśle 12 

ul. Straszewskiego 

NR 3: niezabudowana działka / zabudowa prowizoryczna / narożna z Podzamcze 16/18 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1889, proj. Jan Ertel 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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II.1 Rybaki 
 

Numer ZWAK / WAK: II. 1 Nazwa WAK: Rybaki Studium: Jednostka urbanistyczna: 4 MPZP: „Bulwary Wisły” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków:  
TAK 

Granice: Smocza – Nadwiślan - Bulwar Czerwieński 

Tereny zielone: Obszar rekreacyjny duże przestrzenie trawiaste często używane do organizacji imprez plenerowych. Rzeźba „Smoka Wawelskiego”, psa „Dżoka” 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA 

NR LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bul-

wary Wisły". 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 
kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w następujących 
artykułach: 
§35 Dla wyznaczonego terenu ZPb.6 z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną: powszechnie, pu-
blicznie dostępny ogród-park miejski - Bulwary Wiślane z funkcją reprezentacyjno-ogrodowo-par-
kową, ustala się zakaz lokalizacji budynków. Określa się na Rysunku Planu tereny wpisane do 
rejestru zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków. Te-
ren może być wykorzystywany dla organizacji imprez masowych z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych.  
Na terenie ZPb.6, dopuszcza się możliwość lokalizacji:  
1) urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
2) przystanków dla lodzi typu tramwaju wodnego na Wiśle;  
3) pomników - z zastrzeżeniem lokalizacji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;  
4) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych towarzyszących odbywającym się imprezom 
masowym -na czas ich trwania;  
5) podziemnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  
W zakresie sposobu zagospodarowania ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków gastronomicznych w obszarze szczególnego zagrożenia powo-
dzią; 
2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw i wydzielonych wybiegów dla 
psów; 
3) zakaz zmiany naturalnej nawierzchni trawiastej na inna z wyjątkiem nowych alejek ciągów 
spacerowych, ścieżek rowerowych, placów spacerowych i otoczenia elementów małej architek-
tury a także dopuszczeń w ust. 11 pkt. 4 lit. g oraz ust. 12 pkt 3 lit. A; 
4) nakaz urządzenia ciągów spacerowych i placów spacerowych; 
5) nakaz urządzenia ścieżek rowerowych; 
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6) nakaz projektowania zieleni z uwzględnieniem elementów małej architektury i oświetlenia, jako jednorodnych kompozycji ogrodowych w granicach poszczególnych terenów; 
7) dopuszcza się lokalizacje lekkich, rozbieralnych- w przypadku zagrożenia powodzią- konstrukcji ułatwiających przemieszczanie się pieszych z jednej strony muru oporowego na drugą 
(konstrukcja tych murów nie może naruszać murów oporowych przy Bulwarach Wiślanych); 
8) dopuszcza się lokalizację przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego; 
9) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90% 
Nadbrzeże może być wykorzystywane dla lokalizacji urządzeń związanych z cumowaniem – zgodnie z zasadami ustalonymi w §39. 
Zgodnie z funkcją dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych z zakazem utwardzania ich powierzchni oraz z zakazem kolidowania z trasami rowerowymi i ciągami spacero-
wymi. 
39 Dla wyznaczonego terenu WS.2 z przeznaczeniem na wody powierzchniowe śródlądowe, ustala się:  
1) zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych we wszystkich terenach WS, 
2) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych, o których mowa w §9 ust. 2 pkt 21, wyłącznie w granicach określonych na Rysunku Planu stref: 
a) strefy lokalizacji usług  
b) strefy lokalizacji usług z wykluczeniem obiektów zamieszkania zbiorowego i obiektów usługowych z zakresu usług hotelarskich,  
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego. 
W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania dopuszcza się w dostosowaniu do przepisów odrębnych –lokalizacji budowli i urządzeń:  

1) wodnych,  

2) związanych z żeglugą,  

3) służących ochronie ptactwa wodnego zgodnie z przepisami odrębnymi,  

4) sieci technicznych i uzbrojenia terenu,  

5) związanych z cumowaniem statków zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

 
Zabudowa 
 
Brak zabudowy mieszkalnej 
 
Most Grunwaldzki 
Elementy wałów przeciwpowodziowych - Obiekty hydrotechniczne bulwarów wiślanych A--1260/M (13.06.2011 r.) A-1260/M z 13.06.2011 
Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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II.2 Bulwar Inflancki Pn 
 

Numer ZWAK / WAK: II.2 Nazwa WAK: Bulwar Inflancki Pn Studium: Jednostka urbanistyczna: 4 MPZP: „Bulwary Wisły” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: ul. św. Stanisława – Bulwar Czerwieński – do wylotu ul. Piekarskiej Tereny zielone: Obszar zieleni rekreacyjnej. Zieleń towarzysząca bulwarom wiślanym 

Tereny zielone: Obszar zieleni rekreacyjnej. Zieleń towarzysząca bulwarom wiślanym, stoliki do gry w szach/warcaby, tereny rekreacyjne. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: Obiekty hydrotechniczne bulwarów wiślanych 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR LXXXI/1240/13 

RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły". 

 
 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRA-
KOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabu-
dowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania 
określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczegól-
nych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów 
określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturo-
wego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych tere-
nów zapisane są w następujących artykułach: 
§35 Dla wyznaczonego terenu ZPb.8 z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną: po-
wszechnie, publicznie dostępny ogród-park miejski - Bulwary Wiślane z funkcją re-
prezentacyjno-ogrodowo-parkową, ustala się zakaz lokalizacji budynków. Określa 
się na Rysunku Planu tereny wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują 
przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków. Teren może być wykorzystywany 
dla organizacji imprez masowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  
Na terenie ZPb.8, dopuszcza się możliwość lokalizacji:  
1) urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
2) przystanków dla lodzi typu tramwaju wodnego na Wiśle;  
3) pomników - z zastrzeżeniem lokalizacji poza obszarem szczególnego zagrożenia 
powodzią;  
4) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych towarzyszących odbywają-
cym się imprezom masowym -na czas ich trwania;  
5) podziemnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  
W zakresie sposobu zagospodarowania ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków gastronomicznych w obszarze szczególnego zagro-
żenia powodzią; 
2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw i wydzielonych 
wybiegów dla psów; 
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3) zakaz zmiany naturalnej nawierzchni trawiastej na inna z wyjątkiem nowych alejek ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, placów spacerowych i otoczenia elementów małej 
architektury a także dopuszczeń w ust. 11 pkt. 4 lit. g oraz ust. 12 pkt 3 lit. A; 
4) nakaz urządzenia ciągów spacerowych i placów spacerowych; 
5) nakaz urządzenia ścieżek rowerowych; 
6) nakaz projektowania zieleni z uwzględnieniem elementów małej architektury i oświetlenia, jako jednorodnych kompozycji ogrodowych w granicach poszczególnych terenów; 
7) dopuszcza się lokalizacje lekkich, rozbieralnych- w przypadku zagrożenia powodzią- konstrukcji ułatwiających przemieszczanie się pieszych z jednej strony muru oporowego na 
drugą (konstrukcja tych murów nie może naruszać murów oporowych przy Bulwarach Wiślanych); 
8) dopuszcza się lokalizację przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego; 
9) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90% 
Nadbrzeże może być wykorzystywane dla lokalizacji urządzeń związanych z cumowaniem – zgodnie z zasadami ustalonymi w §39. 
Zgodnie z funkcją dopuszcza się lokalizację parku rekreacyjno–edukacyjnego, placu zabaw, ogródków gastronomicznych z zakazem utwardzania ich powierzchni oraz z zakazem 
kolidowania z trasami rowerowymi i ciągami spacerowymi, ekspozycji plenerowych, usług turystyczno-rekreacyjnych w komorach murów oporowych Bulwarów, kładek pieszo – 
rowerowych. Konstrukcja kładek nie może naruszać zabytkowych murów oporowych przy Bulwarach, winna być horyzontalna oraz neutralna, bez rozbudowanych struktur przesła-
niających widok. Lokalizację niewyznaczonych na Rysunku Planu kładek pieszo-rowerowych należy ustalić w oparciu o szczegółowe studium krajobrazowe i analizy widokowe. 
§39 Dla wyznaczonego terenu WS.3 z przeznaczeniem na wody powierzchniowe śródlądowe, ustala się:  

1) zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych we wszystkich terenach WS, 

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych, o których mowa w §9 ust. 2 pkt 21, wyłącznie w granicach określonych na Rysunku Planu stref: 

a) strefy lokalizacji usług  

b) strefy lokalizacji usług z wykluczeniem obiektów zamieszkania zbiorowego i obiektów usługowych z zakresu usług hotelarskich,  

3) dopuszcza się możliwość lokalizacji przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego. 

W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania dopuszcza się w dostosowaniu do przepisów odrębnych –lokalizacji budowli i urządzeń:  

1) wodnych,  

2) związanych z żeglugą,  

3) służących ochronie ptactwa wodnego zgodnie z przepisami odrębnymi,  

4) sieci technicznych i uzbrojenia terenu,  

5) związanych z cumowaniem statków zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

Zabudowa 
 
Brak zabudowy mieszkalnej 
Elementy wałów przeciwpowodziowych - Obiekty hydrotechniczne bulwarów wiślanych A--1260/M (13.06.2011 r.) A-1260/M z 13.06.2011 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  

  

https://msip.um.krakow.pl/)
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II.3 Bulwar Inflancki Pd 
 

Numer ZWAK / WAK: II.3 Nazwa WAK: Bulwar Inflancki Pd Studium: Jednostka urbanistyczna: 4 MPZP: „Bulwary Wisły” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: 
TAK 

Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: od wylotu ul. Piekarskiej, tyłami ul. Wietora, wzdłuż ul. Rybaki do wy-
lotu ul. Krakowskiej 

 

Tereny zielone: Zieleń towarzysząca bulwarom wiślanym. Tereny trawiaste na dolnych bulwarach, nasadzenia drzew w formie szpalerów w górnej części wałów. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: Most Piłsudskiego 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  
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Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w na-
stępujących artykułach: 
§35 Dla wyznaczonego terenu ZPb.8 z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną: powszechnie, publicznie dostępny ogród-park miejski - Bulwary Wiślane z funkcją reprezentacyjno-ogro-
dowo-parkową, ustala się zakaz lokalizacji budynków. Określa się na Rysunku Planu tereny wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony 
zabytków. Teren może być wykorzystywany dla organizacji imprez masowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  
Na terenie ZPb.8, dopuszcza się możliwość lokalizacji:  
1) urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
2) przystanków dla lodzi typu tramwaju wodnego na Wiśle;  
3) pomników - z zastrzeżeniem lokalizacji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;  
4) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych towarzyszących odbywającym się imprezom masowym -na czas ich trwania;  
5) podziemnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  
W zakresie sposobu zagospodarowania ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków gastronomicznych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 
2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw i wydzielonych wybiegów dla psów; 
3) zakaz zmiany naturalnej nawierzchni trawiastej na inna z wyjątkiem nowych alejek ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, placów spacerowych i otoczenia elementów małej 
architektury a także dopuszczeń w ust. 11 pkt. 4 oraz ust. 12 pkt 3 lit. A; 
4) nakaz urządzenia ciągów spacerowych i placów spacerowych; 
5) nakaz urządzenia ścieżek rowerowych; 
6) nakaz projektowania zieleni z uwzględnieniem elementów małej architektury i oświetlenia, jako jednorodnych kompozycji ogrodowych w granicach poszczególnych terenów; 
7) dopuszcza się lokalizacje lekkich, rozbieralnych- w przypadku zagrożenia powodzią- konstrukcji ułatwiających przemieszczanie się pieszych z jednej strony muru oporowego na drugą 
(konstrukcja tych murów nie może naruszać murów oporowych przy Bulwarach Wiślanych); 
8) dopuszcza się lokalizację przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego; 
9) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90% 
Nadbrzeże może być wykorzystywane dla lokalizacji urządzeń związanych z cumowaniem – zgodnie z zasadami ustalonymi w §39. 
Zgodnie z funkcją dopuszcza się lokalizację parku rekreacyjno – edukacyjnego, placu zabaw, ogródków gastronomicznych z zakazem utwardzania ich powierzchni oraz z zakazem koli-
dowania z trasami rowerowymi i ciągami spacerowymi, ekspozycji plenerowych, usług turystyczno rekreacyjnych w komorach murów oporowych Bulwarów, kładek pieszo – rowero-
wych. Konstrukcja kładek nie może naruszać zabytkowych murów oporowych przy Bulwarach, winna być horyzontalna oraz neutralna, bez rozbudowanych struktur przesłaniających 
widok. Lokalizację niewyznaczonych na Rysunku Planu kładek pieszo-rowerowych należy ustalić w oparciu o szczegółowe studium krajobrazowe i analizy widokowe. 
§39 Dla wyznaczonego terenu WS.3 z przeznaczeniem na wody powierzchniowe śródlądowe, ustala się:  

1) zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych we wszystkich terenach WS, 
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2) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych, o których mowa w §9 ust. 2 pkt 21, wyłącznie w granicach określonych na Rysunku Planu stref: 

a) strefy lokalizacji usług  

b) strefy lokalizacji usług z wykluczeniem obiektów zamieszkania zbiorowego i obiektów usługowych z zakresu usług hotelarskich,  

3) dopuszcza się możliwość lokalizacji przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego. 

W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania dopuszcza się w dostosowaniu do przepisów odrębnych –lokalizacji budowli i urządzeń:  

1) wodnych,  

2) związanych z żeglugą,  

3) służących ochronie ptactwa wodnego zgodnie z przepisami odrębnymi,  

4) sieci technicznych i uzbrojenia terenu,  

5) związanych z cumowaniem statków zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

Zabudowa 
 
Brak zabudowy mieszkalnej 
Elementy wałów przeciwpowodziowych - Obiekty hydrotechniczne bulwarów wiślanych A--1260/M (13.06.2011 r.) A-1260/M z 13.06.2011 
Stanowisko archeologiczne dawnego kościoła św. Jakuba 
Most Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Krakowska, mur.-stal., 1926-1931, proj. Andrzej Pszenicki z zespołem, zniszczony 1945, odbud. po 1945. 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie  

 
Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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II.4 Bulwar Kurlandzki 
 

Numer ZWAK / WAK: II.4 Nazwa WAK: Bulwar Kurlandzki Studium: Jednostka urbanistyczna: 4 MPZP: „Bulwary Wisły” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: od wylotu ul. Krakowskiej do mostu kolejowego; wzdłuż ul. Podgórskiej 

Tereny zielone: Zieleń towarzysząca bulwarom wiślanym. Tereny trawiaste na dolnych bulwarach, podwójny szpaler drzew wzdłuż ulicy Podgórskiej. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: Kładka Bernatka // Most Powstańców Śląskich 

Mapka obszaru WAK 

 

 

Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 

11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły". 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR 
LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów 
oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja 
nowej zabudowy i zainwestowania określono 
w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustale-
niach szczegółowych poszczególnych tere-
nów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz szyldów okre-
ślono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz 
ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania prze-
strzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego 
określono w §15. 
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Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w na-
stępujących artykułach: 
§35 Dla wyznaczonego terenu ZPb.10, ZPb.12 i ZPb.14 z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną: powszechnie, publicznie dostępny ogród-park miejski - Bulwary Wiślane z funkcją repre-
zentacyjno-ogrodowo-parkową dla terenów ZPb.10, ZPb.12 oraz wypoczynkowo – rozrywkową dla terenu ZPb.14, ustala się zakaz lokalizacji budynków. Określa się na Rysunku Planu 
tereny wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków. Teren może być wykorzystywany dla organizacji imprez masowych 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  
Na terenach, dopuszcza się możliwość lokalizacji:  
1) urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
2) przystanków dla lodzi typu tramwaju wodnego na Wiśle;  
3) pomników - z zastrzeżeniem lokalizacji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;  
4) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych towarzyszących odbywającym się imprezom masowym -na czas ich trwania;  
5) podziemnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  
W zakresie sposobu zagospodarowania ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków gastronomicznych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 
2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw i wydzielonych wybiegów dla psów; 
3) zakaz zmiany naturalnej nawierzchni trawiastej na inna z wyjątkiem nowych alejek ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, placów spacerowych i otoczenia elementów małej 
architektury a także dopuszczeń w ust. 11 pkt. 4 oraz ust. 12 pkt 3 lit. A; 
4) nakaz urządzenia ciągów spacerowych i placów spacerowych; 
5) nakaz urządzenia ścieżek rowerowych; 
6) nakaz projektowania zieleni z uwzględnieniem elementów małej architektury i oświetlenia, jako jednorodnych kompozycji ogrodowych w granicach poszczególnych terenów; 
7) dopuszcza się lokalizacje lekkich, rozbieralnych- w przypadku zagrożenia powodzią- konstrukcji ułatwiających przemieszczanie się pieszych z jednej strony muru oporowego na 
drugą (konstrukcja tych murów nie może naruszać murów oporowych przy Bulwarach Wiślanych); 
8) dopuszcza się lokalizację przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego; 
9) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90% 
Nadbrzeże może być wykorzystywane dla lokalizacji urządzeń związanych z cumowaniem – zgodnie z zasadami ustalonymi w §39. 
Zgodnie z funkcją na terenach ZPb.10 i ZPb.12 dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych z zakazem utwardzania ich powierzchni oraz z zakazem kolidowania z trasami 
rowerowymi i ciągami spacerowymi, ekspozycji plenerowych, okazjonalnego handlu (bukiniści, pchli targ, targi staroci, ekspozycje obrazów), usług turystyczno rekreacyjnych w ko-
morach murów oporowych Bulwarów, kładek pieszo – rowerowych. Konstrukcja kładek nie może naruszać zabytkowych murów oporowych przy Bulwarach, winna być horyzontalna 
oraz neutralna, bez rozbudowanych struktur przesłaniających widok. Lokalizację niewyznaczonych na Rysunku Planu kładek pieszo-rowerowych należy ustalić w oparciu o szczegó-
łowe studium krajobrazowe i analizy widokowe. 
Dla terenu ZPb.14 dopuszcza się lokalizację ekspozycji plenerowych. 
§39 Dla wyznaczonego terenu WS.5 z przeznaczeniem na wody powierzchniowe śródlądowe, ustala się:  
1) zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych we wszystkich terenach WS, 
2) dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów usługowych, o których mowa w §9 ust. 2 pkt 21, wyłącznie w granicach określonych na Rysunku Planu stref: 
a) strefy lokalizacji usług  
b) strefy lokalizacji usług z wykluczeniem obiektów zamieszkania zbiorowego i obiektów usługowych z zakresu usług hotelarskich,  
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego. 
W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania dopuszcza się w dostosowaniu do przepisów odrębnych –lokalizacji budowli i urządzeń:  
1) wodnych,  
2) związanych z żeglugą,  
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3) służących ochronie ptactwa wodnego zgodnie z przepisami odrębnymi,  
4) sieci technicznych i uzbrojenia terenu,  
5) związanych z cumowaniem statków zgodnie z przepisami odrębnymi.  
Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu. 

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa: Brak zabudowy mieszkalnej // Elementy wałów przeciwpowodziowych - Obiekty hydrotechniczne bulwarów wiślanych A--1260/M (13.06.2011 r.) A-1260/M z 13.06.2011 
Przyczółki mostu z pocz. XIX w., A-1260/M z 13.06.2011 // Kładka Bernatka // Most Powstańców Śląskich 
Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu 
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III.1 Bernardyni 
 

Numer ZWAK / WAK: III.1 Nazwa WAK: Bernardyni Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MPZP: „Bulwary Wisły” i „Stradom” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: Bernardyńska – Smocza – Koletek – cz. ul. św. Agnieszki (bez budynków) – cz. ul. Stradomskiej 

Tereny zielone: Ogrody OO. Bernardynów, kompozycja oparta o układ kwaterowy jednak zieleń sadzona w swobodny sposób; wirydarz o narysie geometrycznym, zieleń towarzysząca 
ul. Bernardyńskiej i Koletek 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: KOŚCIÓŁ ŚW. BERNARDA ZE SIENY Z KLASZTOREM BERNARDYNÓW // SEMINARIUM DUCHOWNE 

Mapka obszaru WAK 

 

 
 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA 
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stra-
dom”. 

 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA 
KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Stradom”.  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady 
kształtowania zabudowy: 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymcza-
sowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodaro-
wania przystanków komunikacji miejskiej oraz obiektów 
lokalizowanych na czas trwania robót budowlanych. 
Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać prze-
kształcenia i ingerencje w zabytkowe struktury urbani-
styczne i architektoniczne do minimum określonego usta-
leniami planu. Zasady dotyczące ochrony i kształtowania 
kwartałów zabudowy określono w §11. ust.3. Zasady sytu-
owania obiektów budowlanych na działce budowlanej 
określono w §8 ust.3 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady  
w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej 
(także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, sta-
cji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono 
w §9 ust.3. Zasady umieszczania tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9 ust.4. 
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Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są  
w następujących artykułach: 
 §31 Dla wyznaczonego terenu MW/U.12 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 – 4,7; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust.3. 
Obowiązuje zakaz lokalizacji usług powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej w budynkach mieszkalnych, za wyjątkiem usług oświaty oraz usług kultury takich jak kina, teatry i domy 
kultury. 
W wyznaczonym terenie MW/U.12 znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami 
w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada szczegółowe ustalenia w §31 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą i częściową 
obiektów zabytkowych. 
§35 Dla wyznaczonego terenu MW/U.16 podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,9 – 2,3; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m. 
Obowiązuje zakaz lokalizacji usług powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej w budynkach mieszkalnych, za wyjątkiem usług oświaty oraz usług kultury takich jak kina, teatry i domy 
kultury. 
W wyznaczonym terenie MW/U.16 znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu 
plan posiada szczegółowe ustalenia w §35 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą i częściową obiektów zabytkowych. 
§36. Dla wyznaczonego terenu MW/U.17 podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 – 3,4; 
3) dopuszcza się budowę (w tym rozbudowę i nadbudowę) budynków, z uwzględnieniem ust. 2; 
4) maksymalna wysokość zabudowy: 13m. 
Obowiązuje zakaz lokalizacji usług powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej w budynkach mieszkalnych, za wyjątkiem usług oświaty oraz usług kultury takich jak kina, teatry i domy 
kultury. 
W wyznaczonym terenie MW/U.17 znajduje się dworek wpisany do rejestru zabytków, nr rejestru A-699 (30.05.1986 r.), oznaczony na rysunku planu pod adresem ul. Koletek 9, którego 
ochronę, zgodnie z §11, uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, z tym że ochrona nie obejmuje okładziny zachodniej ściany szczytowej. 
§43. Dla wyznaczonego Terenu zabudowy usługowej U.7, usługowej o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu usług sakralnych i związanych 
z funkcjonowaniem klasztoru, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7 – 0,8;  
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3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w pkt 4;  
4) możliwość budowy budynku garażowego z uwzględnieniem następujących ustaleń:  
a) maksymalna wysokość zabudowy: 6,5m,  
b) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: 3,7m, 
 c) dach jednospadowy, kierunek kalenicy równoległy do ul. Koletek,  
d) maksymalna szerokość elewacji frontowej: 45m. 
W terenie U.7 znajdują się obiekty zabytkowe. Do każdego obiektu plan posiada szczegółowe ustalenia w §43 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz 
ochronę całkowitą i częściową obiektów zabytkowych. 
§42. Dla wyznaczonego terenu U.8 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu usług oświaty i wychowania, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7 – 2,7; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m. 
W terenie U.8 znajdują się obiekty zabytkowe Do każdego obiektu plan posiada szczegółowe ustalenia w §42 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz 
ochronę całkowitą i częściową obiektów zabytkowych. 
§44. Dla wyznaczonych Terenów zieleni urządzonej ZPs.4, ZPs.5, ZPs.6, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody i zieleńce – wewnątrz 
kwartałów zabudowy. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej. Dla wyznaczonych terenów ZPs.4, 
ZPs.5, ZPs.6 ustala się minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%; zakaz budowy nowych ogrodzeń - z wyjątkiem ogrodzeń placu zabaw dla dzieci oraz boisk do gier, zakaz 
lokalizacji miejsc postojowych. 
W terenach ZPs.4, ZPs.5 i ZPs.6 znajdują się ogrody w zespole kościoła pw. św. Bernardyna ze Sieny i klasztoru oo. Bernardynów (nr rejestru A-18, z dnia 19.02.1935 r., A-186/M z dnia 
09.11.1972 r.), w terenie ZPs.4 znajduje się figura (fontanna) z rzeźbą bł. Szymona z Lipnicy, których ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie 
z § 11. 
§45. Dla wyznaczonych Terenów zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody i zieleńce – wewnątrz kwartałów zabu-
dowy, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%; 
2) zakaz lokalizacji parkingów, miejsc postojowych, dojazdów niewyznaczonych na rysunku planu; 
3) dopuszczenia lokalizacji: 
a) placów zabaw, 
b) obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej – jedynie jako podziemnych. 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

UCHWALA NR LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego obszaru "Bulwary Wisły". 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 wrze-
śnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
"Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kul-
tury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w następujących artyku-
łach: 
 §17Dla wyznaczonego terenu MW/U.11 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa wieloro-
dzinną i usługową, ustala się: 
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem §11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbanistyczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów §11) – 23 m; 
4) geometria dachów dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe i dachy płaskie; 
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 5%; 
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 80%; 
W budynkach mieszkalnych dopuszcza się możliwość lokalizacji lokali usługowych w parterze i na 
pierwszym piętrze, a także w ich podziemnej części (w piwnicach), z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 7, który 
mówi o nakazie powiązania, budynków lokalizowanych w sąsiedztwie Bulwarów, komunikacyjnego -
pieszego i funkcjonalnego z przestrzenią publiczną, jaką stanowią Bulwary. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

Mała architektura: 
figura (fontanna) z rzeźbą bł. Szymona z Lipnicy 
Kolumna z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej Numer rejestrowy B-554 z dn. 10.XII. 1991 

https://msip.um.krakow.pl/)


86 

 

 
Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 
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Zabudowa 

ul. Bernardyńska 

NR 1: Plac kościelny na tyłach kamienicy Stradomska 1. 

NR 2: KOŚCIÓŁ ŚW. BERNARDA ZE SIENY Z KLASZTOREM BERNARDYNÓW, zbudowany w latach 1453– ok. 1484 z inicjatywy kardynała Zbigniewa Oleśnickiego jako fundacja jego 
i Kazimierza Jagiellończyka, przy współudziale Jana Hińczy z Rogowa i mieszczan krakowskich; W 1473 wykonano tu pierwszy w Polsce druk – kalendarz na 1474), ale współcze-
sna sylweta powstała wskutek barokowej przebudowy w drugiej połowie XVII w.; odbudowany w latach 1659–1680 po zniszczeniu z czasów najazdu szwedzkiego (1655–1657). 
Kościół p.w. św. Bernarda, mur., 2 poł. XV, gruntowna przebud. korpusu 1645-1647, zrujnowany 1656, odbud. 1659-1680, proj. Krzysztof Mieroszewski, krypty 1758-1765, restaur. 
fasady 1860-1861, remont. 1867-1869, gruntownie restaur. fasada 1895, arch. Zygmunt Hendel, gruntownie restaur. 1921-1930, restaur. fasady, arch. Ludwik Wojtyczko i Zygmunt 
Gawlik, remont. 1967-1969, klasztor, mur., 1455, rozbud. 1645-1647, zrujnowany, odbud. z wykorzystaniem pozostałości murów 1659-1680, proj. Krzysztof Mieroszewski (?), 
przebud. skrzydła pn. 1755, zburzenie części wsch. 1822-1839, nadbud. piętra 1883-1885, remont. i cz. przebud. 1907, proj. Jan Sas-Zubrzycki, ogród, XV, XVII. A-18, 1935, 1972, 
 A-186/M 

NR 3/5/6: SEMINARIUM DUCHOWNE, 1928-1930; Zbigniew Gawlik, Franciszek Mączyński. Dekoracją rzeźbiarską wykonano pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego, w latach 1930-
1991 siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej, w latach 1992-2013 siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, od 2013 
roku budynek Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

NR 7: SZKOŁA (d. Żeńska Szkoła Wydziałowa im. Ks. Stanisława Konarskiego) ob. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 21, mur., 1877-1878, proj. Maciej Moraczewski, skrzydło wsch. 
1910, dobud. sali gimnastycznej 1996; A-1125,8.12.2003. 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1895. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1895. 

NR 10/11 KAMIENICA (narożny ul. Smocza nr 2), mur., 1910, proj. Henryk Lamensdorf. 

ul. Smocza 

NR 1: TOALETY przy bulwarze / budynek poza ewidencją 

NR 2 > Bernardyńska 10/11 

NR 4a KAMIENICA, mur., 1937, proj. Zygmunt Grunberg. 

NR 6: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 6a: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1928, proj. Józef Weinberger. 

NR 10 KAMIENICA (narożna ul. Koletek nr 21), mur., 1928, proj. Józef Weinberger. 

ul. Koletek 

NR 1 > Stradomska 17 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1905, proj. Beniamin Torbe. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1905, proj. Beniamin Torbe, nadbud. III piętra 1922, proj. Roman Weindling. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 9 DWÓR, pocz. XIX w. A-699, 30.05.1986 

NR 11: działka / zabudowana tymczasowa / budynek poza ewidencją 
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NR 13: działka / zabudowana tymczasowa / budynek poza ewidencją 

NR 13a: Hotel „Dom św. Szymona z Lipnicy” / realizacja współczesna / budynek poza ewidencją  

NR 15 KAMIENICA, mur., 1911, proj. I. Knaus. 

NR 17 KAMIENICA, mur., 1911, proj. I. Knaus. 

NR 19 KAMIENICA, mur., 1911, proj. I. Knaus. 

NR 21 > Smocza 10. 

ul. Stradomska 

NR 1 KAMIENICA, mur., XV, XVII, przebud. 1804, proj. Józef Le Brun, przebud. 1820-1824, budowa obecnego budynku 1886-1888, proj. Nachman Kopald, remont. 1958-1960.  
A-513 z 26.03.1968 oraz 513 z 14.05.1974. 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1 poł. XV, XVI, XVII, XVIII, nadbud. II piętra 1849, proj. Bogumił Trenner. A-1135, 9.05.2005 

NR 5/5a KAMIENICA, mur., 2 poł. XVIII (z połączenia dwóch domów z XV), przebud. 1842, proj. Tadeusz Niemczykiewicz, elewacja 1896, proj. Zygmunt Luks. A-514, 14.05.1974 

NR 7 KAMIENICA, mur., XVI, 2 poł. XVIII, nadbud. II piętra 1838. A-515 z 26.03.1968 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1860 (w miejscu domu z XVI). 

NR 11 KAMIENICA, mur., poł. XVIII (z połączenia dwóch domów z XVI), przebud. 1829-1830, proj. Ignacy Hercok, nadbud. II piętra 1834, 2 poł. XIX. dom „Jakubowskich”, oberża Pod 
Wołem, Hotel Londyński; w 1849 otwarto tu jeden z pierwszych krakowskich ogródków piwnych. 

NR 13 KAMIENICA, mur., 2 poł. XVII (z połączenia trzech domów), nadbud. II piętra 1874-1878, proj. Józef Ochmański. kamienica „Bekierskich”, d. Hotel Pod Białą Różą; W hotelu tym 
trzykrotnie, zatrzymał się w H. Balzak (1847, 1848 i 1850). 

NR 15 KAMIENICA, mur., 1 poł. XIX (z połączenia dwóch domów), fasada poł. XIX, proj. August Plasqude, nadbud. II piętra po 1870. kamienica „Schermantów”, d. Szpital Kapitulny dla 
Ubogiej Szlachty tzw. Ligęzowski; A-516, 10.05.1975 

NR 15a KINO „WARSZAWA”, ul. Stradomska nr 15A w podworcu, mur., 1921, proj. Samuel Singer. 

NR 17 NOWY DOM CELNY, ul. Stradomska 17 (narożny ul. Koletek 1), ob. kamienica, mur., 1859-1863, proj. Feliks Księżarski. Kamienica Maurycego Barucha / od ul. Koletek KAMIENICA, 
mur., pocz. XX, proj. Beniamin Torbe. 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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III. 2 Misjonarze 
 

Numer ZWAK / WAK: III. 2 Nazwa WAK: Misjonarze Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MZPZ: „Stradom” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: ul. Stradomska – cz. ul. św. Gertrudy – mur klasztorny – cz. ul. św. Sebastiana - tyły kamienic ul. Dietla – granica ogrodów misjonarskich 

Tereny zielone: Ogrody XX. Misjonarzy, kompozycja kwaterowa, nasadzenia częściowo komponowane częściowo swobodne; zieleń towarzysząca ul. św. Gertrudy 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: KOŚCIÓŁ NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA Z KLASZTOREM MISJONARZY na Stradomiu, ul. Stradomska nr 4/6 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIA-
STA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Stradom”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA 
KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”. 
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania 
zabudowy: 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów budowla-
nych, za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach 
zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej oraz obiektów lo-
kalizowanych na czas trwania robót budowlanych. 
Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształcenia i inge-
rencje w zabytkowe struktury urbanistyczne i architektoniczne do mini-
mum określonego ustaleniami planu. Zasady dotyczące ochrony i kształ-
towania kwartałów zabudowy określono w § 11. Ust.3. Zasady sytuowania 
obiektów budowlanych na działce budowlanej określono w §8 ust.3 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady w zakresie lokali-
zacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infra-
struktury telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, 
masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono 
w §9 ust.3. Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz szyldów określono w §9 ust.4. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajo-
brazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych okre-
ślono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do 
kolejnych terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§29 Dla wyznaczonego terenu MW/U.12 o podstawowym przeznaczeniu 
pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7 – 5,0; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 19m, chyba że inne wielkości zostały 
ustalone w ust. 2 pkt 4. 
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W wyznaczonym terenie MW/U.10 znajduje się kamienica ujęta w gminnej ewidencji zabytków, oznaczona na rysunku planu pod adresem ul. Stradomska 10, której ochronę uwzględnia 
się i określa poprzez ustalenie ochrony częściowej, zgodnie z §11; z uwzględnieniem następujących ustaleń: 
1) dla wysuniętej w stronę podwórza części tej kamienicy dopuszcza się nadbudowę, polegającą na podniesieniu elewacji i zmianie kąta nachylenia przekrywającej tą część połaci 
dachowej, z dopuszczeniem dachu płaskiego; 
2) nie dopuszcza się zmiany istniejących wysokości kalenic; 
3) nie dopuszcza się nadbudowy części frontowej oraz części szczytowej od strony kościoła Misjonarzy; 
4) dopuszcza się nadbudowę i rozbudowę nieujętej w ewidencji zabytków oficyny bocznej, z uwzględnieniem następujących ustaleń: 
a) maksymalna wysokość zabudowy: 18,5m, 
b) dopuszcza się przekrycie dachem płaskim. 
§30 Dla wyznaczonego terenu MW/U.11 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 2,9 – 3,3; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m. 
W wyznaczonym terenie MW/U.11 znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu plan 
posiada szczegółowe ustalenia w §30 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
§43. Dla wyznaczonego Terenu zabudowy usługowej U.6, usługowej o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu usług sakralnych i związanych 
z funkcjonowaniem klasztoru, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,5; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m. 
W terenie U.6 znajdują się obiekty zabytkowe: 
1) kościół pw. Nawrócenia św. Pawła w zespole kościoła i klasztoru Misjonarzy, przy ul. Stradomskiej, wpisany do rejestru zabytków, nr rejestru A-27 /A-194/M/ (05.05.1931 r.), oznaczony 
na rysunku planu, którego ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11; 
2) budynki w zespole klasztoru Misjonarzy, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu pod adresem ul. Stradomska 4–8, których ochronę uwzględnia się i określa 
poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11. 
3) mur ogradzający, oznaczony na rysunku planu, którego ochronę, uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11. 
§44. Dla wyznaczonych Terenów zieleni urządzonej ZPs.2, ZPs.3, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody i zieleńce – wewnątrz kwar-
tałów zabudowy. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej. Dla terenu ZPs.2 dopuszcza się:  
a) budowę budynków zamieszkania zbiorowego, budynków usługowych z zakresu usług nauki i kultury oraz usług sakralnych i związanych z funkcjonowaniem klasztoru, z uwzględnie-
niem następujących ustaleń: - maksymalna wysokość zabudowy realizowanej od strony ul. św. Sebastiana do oznaczonej na rysunku planu linii regulacyjną wysokości zabudowy: 5m – 
pod warunkiem, że wysokość ta nie przekroczy rzędnej 210 m n.p.m., z dopuszczeniem realizacji w części północnowschodniej – w granicach strefy budowy lub rozbudowy – schodów 
prowadzących na tarasy lokalizowane na dachach- maksymalna wysokość zabudowy w granicach pozostałej części strefy budowy lub rozbudowy: 7m, pod warunkiem, że wysokość ta 
nie przekroczy rzędnej 212 m n.p.m., - dopuszcza się możliwość realizacji dachów płaskich i tarasów,  
b) budowę parkingu i garażu podziemnego, zlokalizowanego w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy w terenie ZPs.2, poza zasięgiem istniejącego zainwestowania podziemnego 
dawnego schronu,  
c) lokalizację terenowych urządzeń sportowych (niezadaszonych boisk do gier). 
Dla wyznaczonych terenów ZPs.2, ZPs.3, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenu ZPs.2: 70%,  
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenu ZPs.3: 80%;  
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3) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu ZPs.2: 0,3 – 1,3;  
4) maksymalną wysokość zabudowy: 7m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 2 oraz z uwzględnieniem wskazanych w ust.2 warunków dotyczących rzędnych ponad poziom 
morza;  
5) zakazy:  
a) budowy nowych ogrodzeń - z wyjątkiem ogrodzeń placu zabaw dla dzieci oraz boisk do gier,  
b) w terenach ZPs.3 lokalizacji miejsc postojowych; 
W terenie ZPs.2, w zespole klasztoru księży Misjonarzy znajdują się ujęte w gminnej ewidencji zabytków:  
1) ogród klasztorny, którego ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, z nakazem utrzymania istniejącej kompozycji ogrodu (wraz z obiektami architektury 
ogrodowej i kultu religijnego, stanowiącymi jego wyposażenie) oraz przywrócenia niezachowanej części barokowej kompozycji ogrodu, z przedłużeniem dwóch alei na osi południowy-
zachód – północny-wschód, z zakończeniem układu aleją poprzeczną na osi północny-zachód – południowy-wschód,  
2) mur ogradzający, oznaczony na rysunku planu, którego ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11. 

  
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

  
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie  

ul. Stradomska 
NR 2 KAMIENICA (narożna ul. św. Gertrudy 25), mur., 1874-1876 (z wykorzystaniem wcześniejszych murów), proj. Paweł Barański. 

NR 4/6 KOŚCIÓŁ NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA Z KLASZTOREM MISJONARZY na Stradomiu, ul. Stradomska nr 4/6, zbudowany w latach 1719–1728; proj. Kasper Bażanka, remont. wnętrza 
1926-1930, remont. i restaur. fasady 1962-1965 i 1990; klasztor, mur., skrzydło pn. 1693-1695, pozostałe skrzydła 1719-1732, przebud. skrzydła wsch. 1809, przebud. 1839-1841, 
nadbud. II piętra 1873, odn. 1946, budynek bramny (d. kamienica Jadwigi Zaurowej), mur., przed 1673, remont. 1795, nadbud. II piętra 1876, proj. Adam Nowicki, remont. 1946, 
budynek klasztorny (d. pałac Wielopolskich), mur., ok. poł. XVII, remont. po 1720, częściowo rozebrany 1814, rozbud. 1839-1841, proj. August Plasqude, adaptacja pomieszczeń na 
piętrach na mieszkania 1912, budynek na pn. od dziedzińczyka, mur., przed 1688, remont. 1741, przebud. i nadbud. II piętra 1873, proj. Adam Nowicki, oranżeria, mur., XVIII, remont. 
po 1822, przebud. 1890, proj. Maurycy Tlachna, gruntownie remont. po 1980, ogrodzenie ogrodu, mur., po 1701, ogród, XVII/XVIII, rekonstruowany k. XIX, uszczuplony 1959 i 1963. 
A-27, 5.05.1931, A-194/M z 15.01.2009 

NR 8 KAMIENICA, mur., XVII, XVIII, 1820, przebud 1872-1875, proj. Paweł Barański. budynek gospodarczy (d. pralnia klasztoru Misjonarzy)  

ul. św. Gertrudy 

NR 22: niezabudowana działka – wjazd do ogrodów XX. Misjonarzy. 

NR 23 KAMIENICA, mur., 1909, proj. Adam Czunko. 

NR 24 KAMIENICA, mur., 1908, proj. Adam Czunko. 

NR 25 > Stradomska 2 

ul. św. Sebastiana 

NR 21 MUR I BRAMA ogrodów XX. Misjonarzy na Stradomiu (Stradomska 4/6) –nieujęta w ewidencji, mimo adresu na ul. Św. Sebastiana. 
Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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III.3 Bożogrobcy 
 

Numer ZWAK / WAK: III.3 Nazwa WAK: Bożogrobcy Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MPZP: „Stradom” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: ul. Stradomska – granica ogrodów XX. Misjonarzy – tyły kamienic przy ul. Dietla – cz. ul. Dietla 

Tereny zielone: Szczątkowa zieleń na dziedzińcach posesji ul Stradomska 12/14. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: KOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI Z KLASZTOREM I SZPITALEM BOŻOGROBCÓW // ul. Dietla 44 KAMIENICA (narożna ul. Stradomska nr 18). 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 
RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”.  

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRA-
KOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”. 
 

Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiek-
tów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków 
komunikacji miejskiej oraz obiektów lokalizowanych na czas trwania robót budow-
lanych. 
Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształcenia i ingerencje w za-
bytkowe struktury urbanistyczne i architektoniczne do minimum określonego usta-
leniami planu. Zasady dotyczące ochrony i kształtowania kwartałów zabudowy 
określono w §11. Ust.3. Zasady sytuowania obiektów budowlanych na działce bu-
dowlanej określono w §8 ust.3 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady w zakresie lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomuni-
kacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz 
innych urządzeń technicznych określono w §9 ust.3. Zasady umieszczania tablic re-
klamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9 ust.4. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturo-
wego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów 
zapisane są w następujących artykułach: 
§27 Dla wyznaczonego terenu MW/U.8 o podstawowym przeznaczeniu pod zabu-
dowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługo-
wymi lub budynkami usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,2; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały usta-
lone w ust. 2 i ust. 3. 
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W wyznaczonym terenie MW/U.8 znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada 
szczegółowe ustalenia w §27 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą i częściową obiektów zabytkowych. 
§28 Dla wyznaczonego terenu MW/U.9 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0 – 5,0; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 18,8m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 2 pkt 3 i pkt 4 oraz z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a i pkt 2 lit. 
a. 
W wyznaczonym terenie MW/U.9 znajduje się wpisany do rejestru zabytków zespół poklasztorny Bożogrobców, nr rejestru A-119 (17.02.1975 r.), oznaczony na rysunku planu pod adresem 
ul. Stradomska 12-14, którego ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony częściowej, zgodnie z §11, z uwzględnieniem następujących ustaleń: 
1) na działkach nr 95/2 obr. 3 Śródmieście, dopuszcza się nadbudowę budynku frontowego: 

a) maksymalna wysokość zabudowy: 18,8m, ale nie wyżej niż wysokość attyki istniejącej od frontu budynku, 
b) dach płaski lub jedno- lub wielospadowy; kąt nachylenia połaci dachowych jedno- lub wielospadowych: 15º - 30º, 
c) w przypadku doświetlania pomieszczeń poprzez połacie dachowe stosowanie wyłącznie okien połaciowych; 

2) na działkach nr 95/3, 95/6, obr. 3 Śródmieście, dopuszcza się rozbudowę budynku frontowego od strony podwórza: 
a) maksymalna wysokość zabudowy: 18,8m, ale nie wyżej niż wysokość istniejącej od frontu attyki budynku (dotyczy również urządzeń technicznych), 
b) dach płaski lub jedno- lub wielospadowy; kąt nachylenia połaci dachów jedno- lub wielospadowych: 15º - 30º; 

3) na działce 95/6, obr. 3 Śródmieście, dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynku zabytkowych stajni i wozowni: 
a) maksymalna wysokość kalenicy: 6,5m, 
b) wysokość gzymsu/okapu: 4,5m, 
c) dach dwuspadowy symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych: 25o - 35o, 
d) doświetlanie pomieszczeń poprzez połacie dachowe, wyłącznie za pomocą lukarn; 

4) na działkach nr 95/6, 96/2, 96/3 obr. 3 Śródmieście dopuszcza się nową zabudowę: 
a) maksymalna wysokość zabudowy: 18,4m, 
b) wymagane dzielenie bryły na segmenty lub uskoki w celu przełamania monotonii bryły i elewacji, 
c) dopuszcza się dach płaski; 

3. W wyznaczonym terenie MW/U.9, znajduje się mur ujęty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu od strony ul. J. Dietla, którego ochronę uwzględnia się i określa 
poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11. 
§45 Dla wyznaczonego terenu ZPz.4 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody i zieleńce – wewnątrz kwartałów zabudowy ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%; 
2) zakaz lokalizacji parkingów, miejsc postojowych, dojazdów niewyznaczonych na rysunku planu; 
3) dopuszczenia lokalizacji: 
a) placów zabaw, 
b) obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej – jedynie jako podziemnych. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie  

Zabudowa 

ul. Stradomska 

NR 10 KAMIENICA, mur., 2 poł. XVIII (z połączenia dwóch domów z XV i XVI), 1814-1818, 
przebud. po 1858, proj. Paweł Barański, nadbud. II i III piętra 4 ćw. XIX. 

NR 12/14 KOŚCIÓŁ ŚW. JADWIGI Z KLASZTOREM I SZPITALEM BOŻOGROBCÓW z Mie-
chowa ob. dom mieszkalny, ul. Stradomska nr 12/14; fundacja Kazimierza Wiel-
kiego z 1360 r., klasztor fundacji Elżbiety Łokietkówny (przed 1378); zabudowa 
murowana zapewne z XV w., przebudowywana gruntownie po najeździe 
szwedzkim (1655–1657), w wyniku kasaty włączona w gmach austriackiej ko-
mory celnej z lat 1797/1798–1800. Obiekt mur., 4 ćw. XIV, ukończenie prac po 
1451, niszczone pożarami 1473, 1536 i 1556, przebud. 1 poł. XVII, zniszczone i od-
bud. 1656, przebud. na gmach austriackiej komory celnej ok. 1798, wielokrotne 
zmiany funkcji i remont. 2 poł. XIX, ok. 1920 i 2 poł. XX. A-119, 17.02.1975 

NR 16 KAMIENICA, mur., XVII, XVIII, przebud. 1862-1865. 

NR 18 > Dietla 44 

ul. Dietla 

NR 44 KAMIENICA (narożna ul. Stradomska nr 18), mur., XVIII (?), 1865, nadbud. III i IV 
piętra 1926-1929, proj. Samuel Singer. A-517, 26.03.1968, zmiana treści decyzji 
26.09.2014, A-1416/M 

NR 46/46a KAMIENICA, mur., 1869-1873, proj. Jacek Matusiński, nadbud. II piętra 1886, 
proj. Nachman Kopald, remont. po 1975. 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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III.4 Piekiełko 
 

Numer ZWAK / WAK: III.4 Nazwa WAK: Piekiełko Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MPZP: „Stradom” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: ul. św. Agnieszki – cz. ul. Stradomskiej – cz. ul. Dietla 

Tereny zielone: niezabudowana działka pomiędzy kamienicami św. Agnieszki 6 i 10, nieuporządkowany teren, częściowo parking. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: KAMIENICA OHRENSTEINA (narożna ul. Dietla nr 42 i ul. św. Agnieszki 10)  

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR 
XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”. 

  

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Stradom”. 
 

Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związa-
nych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miej-
skiej oraz obiektów lokalizowanych na czas trwania robót budowlanych. 
Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształcenia i ingerencje w zabytkowe 
struktury urbanistyczne i architektoniczne do minimum określonego ustaleniami planu. Za-
sady dotyczące ochrony i kształtowania kwartałów zabudowy określono w § 11. Ust.3. Za-
sady sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej określono w §8 ust.3 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także 
telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń tech-
nicznych określono w §9 ust.3. Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych oraz szyldów określono w §9 ust.4. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są 
w następujących artykułach: 
§32 Dla wyznaczonego terenu MW/U.13 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę bu-
dynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budyn-
kami usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,4 – 4,9; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w pkt 
4 oraz w ust. 2; 
4) na działce nr 112 obr. 3 Śródmieście, od strony ul. św. Agnieszki, dopuszcza się budowę 
budynku wraz z oficynami bocznymi, z uwzględnieniem następujących ustaleń: 
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a) maksymalna wysokość zabudowy: 
- dla budynku frontowego od strony ul. św. Agnieszki: 20m, 
- dla oficyn bocznych: 16m, 
b) wymagane dachy: 
- dla budynku frontowego od strony ul. św. Agnieszki – dwuspadowy o kierunku kalenicy równoległym do ul. św. Agnieszki, i o kącie nachylenia połaci dachowych: 15º-30º. 
- dla oficyn bocznych – jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych: 15º – 30º lub płaskie. 
c) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych od strony podwórza w obrębie parterów budynków. 
W wyznaczonym terenie MW/U.13 znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu plan 
posiada szczegółowe ustalenia w §32 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
§37. Dla wyznaczonego terenu MW/U.18 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,4 – 5,0 
3) maksymalne wysokości zabudowy zostały ustalone w ust. 2; 
W wyznaczonym terenie MW/U.18 znajdują się obiekty wpisane wraz z działkami do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego 
obiektu plan posiada szczegółowe ustalenia w §37 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  plan katastralny 1848 
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. św. Agnieszki 

NR 2 KAMIENICA > Stradomska 19 

NR 4 KAMIENICA (oficyna ul. Stradomska nr 21), mur., 1892. Znajdowała się tu zdewa-
stowana przez Niemców podczas II wojny światowej synagoga Stowarzyszenia 
Modłów i Dobroczynności im. Michała Hirscha Cypresa. 

NR 6 KAMIENICA (oficyna ul. Stradomska nr 23), mur., 1901, proj. Beniamin Torbe, wy-
miana okien sklepowych 1934. 

NR 8: niezabudowana działka – zabudowa od ul. Stradomskiej 23. 

NR 10 KAMIENICA > Stradomska 27. A-944, 5.04.1993 

NR 12 KAMIENICA > ul. Dietla 40. A-1129, 21.06.2004 

ul. Stradomska 

NR 19 KAMIENICA (narożna ul. św. Agnieszki nr 2), mur., po 1845, proj. Bogumił Tren-
ner, nadbud. II piętra 1863-1865, nadbud. III piętra 1911, proj. Henryk Lamens-
dorf. 

NR 21 KAMIENICA, mur., 1823-1831 (w miejscu domu z XVII), 1892. oficyna kamienicy 
przy ul. Św. Agnieszki 4 

NR 23 KAMIENICA, mur., po 1845, 1895, przebud. 1901, proj. Beniamin Torbe. oficyna 
kamienicy przy ul. Agnieszki św. 6 

NR 25 KAMIENICA, mur., ok. 1865. 

NR 27 KAMIENICA OHRENSTEINA (narożna ul. Dietla nr 42 i ul. św. Agnieszki 10), mur., 
1911-1913, proj. Jan Zawiejski; właścicielami byli Mojżesz Löbel Ohrenstein, han-
dlarz win, oraz jego żona Róża; A-944, 5.04.1993 

ul. Dietla 

NR 40 KAMIENICA (narożna ul. św. Agnieszki nr 12), mur., 1914, remont. ok. 1975.  

NR 42 >Stradomska 27 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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III.5 Koletki 
 

Numer ZWAK / WAK: III.5 Nazwa WAK: Koletki Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MPZP: „Stradom” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: ul. św. Agnieszki – cz. ul. Koletek – ul. Sukiennicza – cz. ul. Dietla 

Tereny zielone: zieleń towarzysząca realizacji na rogu ul. Dietla i Sukienniczej (pod którą wycięto dużą ilość starych drzew). Zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń 
swobodnych, głównie dużych drzew. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: ZESPÓŁ KLASZTORNY KOLETEK (róg ul. Sukiennicza 2) // KOŚCIÓŁ ŚW. AGNIESZKI Z KLASZTOREM BERNARDYNEK na Stradomiu 
// ul. K0letek 4/6/8: apartamentowiec Angel (realizacja po 2010)  

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRA-
KOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „Stradom”. 

 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
- UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”.  
 

Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształ-
towania zabudowy: 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych 
obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związanych 
z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystan-
ków komunikacji miejskiej oraz obiektów lokalizowanych na 
czas trwania robót budowlanych. 
Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształce-
nia i ingerencje w zabytkowe struktury urbanistyczne i architek-
toniczne do minimum określonego ustaleniami planu. Zasady 
dotyczące ochrony i kształtowania kwartałów zabudowy okre-
ślono w § 11. Ust.3. Zasady sytuowania obiektów budowlanych 
na działce budowlanej określono w §8 ust.3 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady w za-
kresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii 
komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz in-
nych urządzeń technicznych określono w §9 ust.3. Zasady 
umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
szyldów określono w §9 ust.4. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształto-
wania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej okre-
ślono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych 
określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w nastę-
pujących artykułach: 
§33 Dla wyznaczonego terenu MW/U.14 o podstawowym prze-
znaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi  
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wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi ustala się:1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4 – 4,6 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 2. 
W wyznaczonym terenie MW/U.14 znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu 
plan posiada szczegółowe ustalenia w §33 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
§34 Dla wyznaczonego terenu MW/U.15 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 – 3,0; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m. 
W wyznaczonym terenie MW/U.15 znajduje się budynek dawnego Towarzystwa Dobroczynności, wpisany do rejestru zabytków, nr rejestru A-956 (24.09.1993 r.), oznaczony na rysunku 
planu pod adresem ul. Koletek 12/ul. Sukiennicza 4, którego ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z § 11. 
§46 Oznacza się na rysunku planu granice terenów zamkniętych TZ.1 i TZ.2 

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie  

Mała architektura: 
pomnik gen. Władysława Sikorskiego autorstwa Piotra Świstaka 

Zabudowa 

ul. św. Agnieszki 

NR 1 KAMIENICA (narożna ul. Koletek nr 2), mur., 1870, proj. Jacek Matusiński, przebud. 1906 i po 1945. 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1876. T. Cochno (?)  

NR 5 KAMIENICA, mur., 1877, przebud. 1920, proj. Samuel Singer, gruntownie przebud. po 1945. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1877, proj. Leopold Tlachna. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Sikorski
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NR 9, KAMIENICA mur., 1889, proj. Leopold Tlachna, nadbud. III piętra 1928. 

NR 11 > Dietla 38 

ul. Koletek 

NR 2 > św. Agnieszki 1. 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1887, proj. Karol Knaus, oficyna 1906, proj. Beniamin Torbe. 

NR 6 KAMIENICA, mur., po 1889, proj. Władysław Kopald i Maksymilian Nitsch.  

NR 8 KAMIENICA, mur., 1895, proj. Karol Knaus, oficyna 1905, proj. Ferdynand Liebling. 

NR 10 DWOREK KOLETEK; d. budynek Towarzystwa Dobroczynności, ob. budynek komendy wojskowej, 1832; przebudowany  

NR 12 ZESPÓŁ KLASZTORNY KOLETEK (róg ul. Sukiennicza 2); klasztor z kaplicą, mur., 1593, zniszczony ok. 1655, odbud. 1660-1680, przebud. kaplicy 1739, gruntownie remont. i przebud. 
z przeznaczeniem na dom mieszkalny 1823-1832, od 1852 Krakowskie Towarzystwo Dobroczynności, remont. i adaptowany 1853, proj. Karol Kremer, nadbud. II piętra 1871, proj. 
Jacek Matusiński, budowa skrzydeł pn. i zach. 1881-1883, proj. Karol Zaremba, bud. Ignacy Miarczyński, rozbud. skrzydła od ul. Sukienniczej 1932-1934, proj. Franciszek Mączyński, 
ogród, XVI-XIX A-956, 24.09.1993 

ul. Sukiennicza 

NR 2 > Koletek 12 

NR 4/6/8: apartamentowiec Angel (realizacja po 2010)  

ul. Dietla 

NR 30: KOŚCIÓŁ ŚW. AGNIESZKI Z KLASZTOREM BERNARDYNEK na Stradomiu, ob. kościoła garnizonowego, drewniany kościół z klasztorem fundowany w 1459 r. przez Hińczę z Ro-
gowa, murowany kościół budowany po pożarze w 1476 r., odbudowany w latach 1660–1680 po zniszczeniach szwedzkich (1655–1657); klasztor kształtowany do początku XVIII 
w.; po kasacie klasztoru w 1788 r. dewastacja zespołu. Kościół p.w. św. Agnieszki i Łucji, ob. garnizonowy p.w. Najśw. Marii Panny, mur., 1660-1680 (w miejscu poprzednich), 
kontynuacja budowy do 1702, restaur. 1875, gruntownie restaur. 1932-1936, arch. Carlo Celano. W mocno przebudowanym, XVI-wiecznym kościele garnizonowym spoczęły 
w 1993 prochy gen. J. Hallera, twórcy Błękitnej Armii. klasztor, ob. probostwo garnizonu, mur., 1655-1703 (z wykorzystaniem murów gotyckich), zburzenie 2/3 klasztoru po 1821, 
cz. rozebrany po 1861, po 1923, restaur. 1932-1936, arch. Carlo Celano i 1983-1985. A-303, 26.02.1934, A-224/M z 16.01.2009 

NR 32 KAMIENICA, mur., 1894, proj. Teodor Talowski, nadbud. III piętra 1924, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 34 KAMIENICA, mur., 1895-1896, proj. Teodor Talowski, nadbud. III piętra 1931, proj. Ludwik Paciorkowski, remont. po 1970. 

NR 36 KAMIENICA, mur., 1894-1896, proj. Beniamin Torbe, nadbud. III piętra 1929, proj. Zygmunt Prokesz, remont. po 1970. W głębi posesji infirmeria d. klasztoru SS. Bernardynek – 
obecnie oficyny zachodnia boczna, północna tylna, wschodnia boczna i północno-wschodnia tylna, mur., 1 poł. XVII (?), przebud. 2 poł. XVII, odbud., 1 poł. XIX, nadbud. II piętra 
ok. 1875 

NR 38 KAMIENICA (narożnik św. Agnieszki 9) mur., ok. 1912; d. Synagoga Stowarzyszenia Izraela Meiselsa (nieistniejąca; zdewastowana przez Niemców podczas II wojny). 
Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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III.6 Nadwiślan 
 

Numer ZWAK / WAK: III.6 Nazwa WAK: Nadwiślan Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MPZP: „Bulwary Wisły” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: 
TAK 

Granice: cz. ul. Koletek – Bulwar Czerwieński – cz. ul. Dietla – ul. Sukiennicza 

Tereny zielone: Tereny sportowo-rekreacyjne KS Nadwiślan, korty tenisowe, boisko o sztucznej nawierzchni i towarzysząca zieleń wysoka – drzewa, żywopłot od ulicy Sukienniczej. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wi-

sły".  

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR 
LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 wrze-
śnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary  
Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady 
kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej za-
budowy i zainwestowania określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach 
szczegółowych poszczególnych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń re-
klamowych oraz szyldów określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony  
i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,  
w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współ-
czesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni pu-
blicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono  
w §15. 
 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, para-
metry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenów odnoszące się do kolejnych tere-
nów zapisane są w następujących artykułach: 
§ 33. 1. Wyznacza si teren oznaczony symbolem US.3  

z przeznaczeniem pod sport i rekreację:  
1) halę tenisową wielofunkcyjną,  
2) korty tenisowe,  
3) budynki zaplecza sportowego,  

4) boisko sportowe,  

5) trybuny i widownie dla boiska sportowego.  

1.Teren US.3 może być wykorzystywany dla organizacji 
imprez masowych z uwzględnieniem przepisów odręb-
nych.  
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2.W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala się:  

1) w celu ochrony widoku - maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych:  

a) dla zabudowy zlokalizowanej pomiędzy ul. Dietla a określoną na Rysunku Planu linią regulacyjną wysokości zabudowy -wysokość ustalona jako bezwzględna -do rzędnej  

214 m n.p.m. (co wynosi 9 m od poziomu rzędnej 205 m n.p.m., stanowiącej poziom odniesienia dla ustalonych w tym terenie wysokości. Za punkt odniesienia dla ustalonych 

wysokości względnych przyj to rzędną poziomu gruntu w rejonie ulicy Dietla -średnio 205 m n.p.m.);  

b) dla zabudowy w pozostałej części -wysokość ustalona jako bezwzględna -do rzędnej 217,5 m n.p.m. (co wynosi 12,5 m od poziomu rzędnej 205 m n.p.m., stanowiącej poziom 

odniesienia dla ustalonych w tym terenie wysokości.);  

c) dla trybun i widowni: do rzędnej 215 m n.p.m. (co wynosi 10 m od poziomu rzędnej 205 m n.p.m., stanowiącej poziom odniesienia dla ustalonych w tym terenie wysokości.);  
2) w przypadku realizacji jedynie budynków zaplecza sportowego -maksymalną wysokość tych obiektów wysokość ustalona jako bezwzględna -do rzędnej 210 m n.p.m. (co wynosi 5 m 

od poziomu rzędnej 205 m n.p.m., stanowiącej poziom odniesienia dla ustalonych w tym terenie wysokości.);  

3) geometria dachów: dachy połaciowe dwu-lub wielospadowe, z dopuszczeniem innych form przekryć (dachów);  

4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 10%  

5) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 40 %;  

6) nakazy:  

a) ze względu na szczególną ekspozycję nakaz zaprojektowania i ukształtowania piątej elewacji (dachów) w nawiązaniu formą i kolorystyką zabudowy sąsiedniej oraz harmonijnego 

ukształtowania zamknięcia zespołu zabudowy od strony przestrzeni publicznej, jaka stanowią Bulwary Wiślane;  

b) obsługi komunikacyjnej od ulicy Koletek  
c) realizacji ogrodzeń ażurowych  

7) dopuszczenia:  

a) stosowania przezroczystych urządzeń ochrony akustycznej;  

b) stosowania masztów do oświetlenia boisk sportowych o maksymalnej wysokości bezwzględnej do rzędnej 217 m n.p.m.,  

c) lokalizacji ławek sędziowskich i miejsc siedzących dla zawodników poza wyznaczonymi liniami zabudowy  

8) zakazy  

a) lokalizacji trybun i widowni poza wyznaczonymi liniami zabudowy,  

b) obsługi komunikacyjnej od ulic Sukienniczej i Dietla  

c) lokalizacji na dachach i ścianach budynków i budowli: anten, masztów oraz innych urządzeń technicznych takich jak: maszynowni, szybów windowych, klimatyzatorów, zbiorników, 

anten telefonii komórkowej itp.;  

4. Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  

§35 Dla wyznaczonego terenu ZPb.6 z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną: powszechnie, publicznie dostępny ogród-park miejski - Bulwary Wiślane z funkcją reprezentacyjno-ogro-
dowo-parkową, ustala się zakaz lokalizacji budynków. Określa się na Rysunku Planu tereny wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony 
zabytków. Teren może być wykorzystywany dla organizacji imprez masowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  
Na terenie ZPb.6, dopuszcza się możliwość lokalizacji:  
1) urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
2) przystanków dla lodzi typu tramwaju wodnego na Wiśle;  
3) pomników - z zastrzeżeniem lokalizacji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;  
4) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych towarzyszących odbywającym się imprezom masowym -na czas ich trwania;  
5) podziemnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  
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W zakresie sposobu zagospodarowania ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków gastronomicznych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 
2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw i wydzielonych wybiegów dla psów; 
3) zakaz zmiany naturalnej nawierzchni trawiastej na inna z wyjątkiem nowych alejek ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, placów spacerowych i otoczenia elementów małej archi-
tektury a także dopuszczeń w ust. 11 pkt. 4 oraz ust. 12 pkt 3 lit. A; 
4) nakaz urządzenia ciągów spacerowych i placów spacerowych; 
5) nakaz urządzenia ścieżek rowerowych; 
6) nakaz projektowania zieleni z uwzględnieniem elementów małej architektury i oświetlenia, jako jednorodnych kompozycji ogrodowych w granicach poszczególnych terenów; 
7) dopuszcza się lokalizacje lekkich, rozbieralnych- w przypadku zagrożenia powodzią- konstrukcji ułatwiających przemieszczanie się pieszych z jednej strony muru oporowego na drugą 
(konstrukcja tych murów nie może naruszać murów oporowych przy Bulwarach Wiślanych); 
8) dopuszcza się lokalizację przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego; 
9) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90% 
Nadbrzeże może być wykorzystywane dla lokalizacji urządzeń związanych z cumowaniem – zgodnie z zasadami ustalonymi w §39. 
Zgodnie z funkcją dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych z zakazem utwardzania ich powierzchni oraz z zakazem kolidowania z trasami rowerowymi i ciągami spacero-
wymi. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 

 
plan katastralny 1848 

Zabudowa 

ul. Koletek: Numerów parzystych 12-18 brak (tereny sportowe KS Nadwiślan)  

ul. Smocza: NR 20: KS Nadwiślan / realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

ul. Dietla: NR 2-28: Nie ma budynków o takich adresach. Po stronie parzystej znajdują się tereny sportowe KS Nadwiślan, a dalej budynek apartamentowca (realizacja po 2010) z adresem 
Sukiennicza 8. 

ul. Sukiennicza: Numerów nieparzystych brak (tereny sportowe KS Nadwiślan)  

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 
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IV.1 Starowiślna 
 

Numer ZWAK / WAK: IV.1 Nazwa WAK: Starowiślna Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MPZP: „Stradom” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. św. Gertrudy – cz. ul. Starowiślnej – cz. ul. Dietla – ul. Sarego 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew; ogrody pałacu Pugetów i ss. Urszulanek z oranżerią komponowane w swo-
bodny sposób. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: ul. św. Gertrudy: NR 5a DAWNE KINO „WANDA”, NR 6 HOTEL KLEINA, ob. „MONOPOL” // ul. Starowiślna: NR 1 KAMIENICA (narożna 
ul. św. Gertrudy nr 1), d. Bank Galicyjski, NR 3/5 KAMIENICA, Gimnazjum św. Urszuli ss. Urszulanek, NR 7 KAMIENICA, gimnazjum ss. Urszulanek; NR 9 ZESPÓŁ KLASZTORNY URSZULANEK, 
NR 11/13/15/15a: ZESPÓŁ PAŁACOWY PUGETÓW 

Mapka obszaru WAK 

 

 

Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA 
KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Stradom”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIA-
STA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”. 
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania 
zabudowy: 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów budow-
lanych, za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ra-
mach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej oraz obiek-
tów lokalizowanych na czas trwania robót budowlanych. 
Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształcenia i inge-
rencje w zabytkowe struktury urbanistyczne i architektoniczne do mini-
mum określonego ustaleniami planu. Zasady dotyczące ochrony i kształ-
towania kwartałów zabudowy określono w § 11. Ust.3. Zasady sytuowa-
nia obiektów budowlanych na działce budowlanej określono w §8 ust.3 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady w zakresie loka-
lizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infra-
struktury telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym an-
ten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych okre-
ślono w §9 ust.3. Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń re-
klamowych oraz szyldów określono w §9 ust.4. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania kra-
jobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych okre-
ślono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się 
do kolejnych terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§20 Dla wyznaczonego terenu MW/U.1 o podstawowym przeznaczeniu 
pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 – 4,0;  
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3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 3.W wyznaczonym terenie MW/U.1 znajduje się kamienica z oficynami, wpisana wraz z działką 
do rejestru zabytków oraz obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada szczegó-
łowe ustalenia w §20 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
§21 Dla wyznaczonego terenu MW/U.2 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,8 – 2,3; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m 
W wyznaczonym terenie MW/U.2 znajduje się kamienica z oficynami, wpisana wraz z działką do rejestru zabytków oraz kamienica ujęta w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na 
rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada szczegółowe ustalenia w §21 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej 
oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
§22 Dla wyznaczonego terenu MW/U.3 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,46 – 4,6; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 3. 
W wyznaczonym terenie MW/U.3 znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami 
w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada szczegółowe ustalenia w §22 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów 
zabytkowych. 
§23 Dla wyznaczonego terenu MW/U.4 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 – 5,2; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 3. 
W wyznaczonym terenie MW/U.4 znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami 
w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada szczegółowe ustalenia w §23 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów 
zabytkowych. 
§38 Dla wyznaczonego terenu MW/ZP.1 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi – historycznymi willami miejskimi i domami – w otoczeniu ogrodowym, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9 – 1,4; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 19m. 
W terenie MW/ZP.1 znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu pod niżej podanymi adresami: 
1) ul. J. Sarego 6 – willa miejska z oficyną, których ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11; 
2) ul. J. Sarego 8 – kamienica z oficyną tylną – domem, których ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11. 
§39 Dla wyznaczonego terenu U.1 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3 – 3,8; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w pkt 4 i pkt 5; 
4) na działce nr 7/2 obr. 3 Śródmieście dopuszcza się budowę budynku jako uzupełnienie pierzei, z uwzględnieniem następujących ustaleń: 
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a) maksymalna wysokość zabudowy: 10m, 
b) dach dwuspadowy symetryczny, o kącie nachylenia połaci dachowych 30ºdo 40º, o układzie kalenicy równoległym do ul. św. Gertrudy; 

5) na działce nr 7/1 obr. 3 Śródmieście możliwość rozbudowy budynków istniejących i budowy budynków, z uwzględnieniem następujących ustaleń: 
a) maksymalna wysokość kalenicy: 10m, 
b) dachy dwuspadowe symetryczne lub jednospadowe, o układzie kalenicy równoległym do dłuższej elewacji budynku. 

W wyznaczonym terenie U.1 znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami 
w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada szczegółowe ustalenia w §39 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów 
zabytkowych. 
Dla wyznaczonego terenu U.3 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 9%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 – 3,9; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w pkt 4: 
4) maksymalną wysokość zabudowy budynków w zespole pałacowo-parkowym Pugetów: 

a) pałacu Pugetów: 23,2m, 
b) dawnej lewej oficyny frontowej, oznaczonej na rysunku planu pod adresem ul. Starowiślna 15: 22,0m, 
c) dawnej oficyny tylnej bocznej, oznaczonej na rysunku planu na działce nr 15/13 obr. 3 Śródmieście: 11,6m, 
d) dawnych stajni i wozowni, oznaczonych na rysunku planu na działce nr 15/14 obr. 3 Śródmieście: 6,2m, 
e) oficyny tylnej, oznaczonej na rysunku planu pod adresem ul. Starowiślna 13a: 22,4m, 
f) budynku zlokalizowanego na działkach o numerach: 15/12, 15/13, 15/20, 15/21, 15/22, 15/23 obr. 3 Śródmieście: 4,5m, 
g) budynków naziemnych obsługujących budynki podziemne: 6,3m; 
h) szybu windowego obsługującego budynek podziemny, zlokalizowanego na działce nr 15/10 obr. 3 Śródmieście: 3,5m; 

W terenie U.3 znajdują się obiekty zabytkowe zespołu pałacowo-parkowego Pugetów dla których plan posiada szczegółowe ustalenia w §39 odnoszące się do §11, który ustala strefę 
ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
§40 Dla wyznaczonego terenu U.2 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu usług oświaty, wychowania, nauki i kultury lub usług sakralnych i 
związanych z funkcjonowaniem klasztoru, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 2,2 – 2,9; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 3 pkt 2. 
W wyznaczonym terenie U.1 znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada 
szczegółowe ustalenia w §40 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
§41 Dla wyznaczonego terenu U.4 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu usług kultury i sztuki, nauki lub pozostałych usług, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7 – 2,2; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 19m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 3. 
W terenie U.4 znajduje się kamienica, ujęta w gminnej ewidencji zabytków, oznaczona na rysunku planu pod adresem ul. Starowiślna 21, której ochronę uwzględnia się i określa poprzez 
ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z § 11, z dopuszczeniem na działce nr 30/4 i fragmencie działki nr 31, obr. 3 Śródmieście nadbudowy istniejącego budynku, maksymalnie do wyso-
kości zabudowy 17m, z zastosowaniem dachu płaskiego. 
o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń 
towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody i zieleńce – wewnątrz kwartałów zabudowy – 
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§45 Dla wyznaczonych terenów ZPz.1 i ZPz.2 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody i zieleńce – wewnątrz kwartałów zabudowy ustala 
się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%; 
2) zakaz lokalizacji parkingów, miejsc postojowych, dojazdów niewyznaczonych na rysunku planu; 
3) dopuszczenia lokalizacji: 
a) placów zabaw, 
b) obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej – jedynie jako podziemnych. 
§44 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZPs.1o podstawowym przeznaczeniu pod ogrody towarzyszące założeniom klasztornym.  
Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej oraz lokalizację terenowych urządzeń sportowych (niezadaszo-
nych boisk do gier) oraz placów zabaw; 
Dla wyznaczonego terenu ZPs.1, ustala się minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%; maksymalną wysokość zabudowy: 7m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 
2 oraz z uwzględnieniem wskazanych w ust.2 warunków dotyczących rzędnych ponad poziom morza oraz zakaz budowy nowych ogrodzeń - z wyjątkiem ogrodzeń placu zabaw dla 
dzieci oraz boisk do gier, 
W terenie ZPs.1 znajdują się wpisane do rejestru zabytków obiekty zabytkowe: oficyna tylna budynku Starowiślna 3–5, ogród klasztoru ss. Urszulanek, ul. Starowiślna 3–7, (nr rejestru, 
A-235/M z dnia 21.06.2013 r.) – oznaczone na rysunku planu; wyposażenie ogrodu stanowią zabytkowe: kolumna z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, kapliczka z figurą św. Józefa 
z Dzieciątkiem, krzyż z rzeźbą Ukrzyżowanego, grota z figurą Matki Boskiej z Lourdes, figura św. Stanisława bpa, figura Chrystusa z Krzyżem - których ochronę uwzględnia się i określa 
poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Mała architektura: 
- kapliczka z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem - Starowiślna 3-7 św. Józef - klasztor Sióstr Urszulanek - ogród klauzurowy, 
- figura św. Stanisław bpa, - Starowiślna 3-7 św. Stanisław - klasztor Sióstr Urszulanek – dziedziniec, 
- krzyż z rzeźbą Ukrzyżowanego - Starowiślna 3-7 krzyż - klasztor Sióstr Urszulanek - ogród klasztorny klauzurowy, 
- figura Chrystusa z krzyżem - Starowiślna 3-7 Chrystus - klasztor Sióstr Urszulanek - ogród klasztorny, 
- kolumna z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej - Starowiślna 3-7 - klasztor Sióstr Urszulanek - teren ogródka przedszkola - przy murze granicznym, 
- tablica THONA ABRAHAMA OZJASZA - Bogusławskiego Wojciecha 5; fasada, parter, na l. od wejścia. 
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Zabudowa 

ul. św. Gertrudy 

NR 1 > Starowiślna 1 

NR 2 KAMIENICA, mur., 1889, proj. Karol Zaremba. A-1037, 23.12.1996 

NR 3 DOM, mur., poł. XIX, dobud. oficyny 1881, proj. Kazimierz Leiter. 

NR 4 DOM, mur., 1 poł. XIX, przebud. 1876, proj. Jacek Matusiński. 

NR 5 DOM, mur., ok. 1900. A-1017 6.03.1996 

NR 5a DAWNE KINO „WANDA”, mur., 1912, proj. Samuel Manber, przebud. 1930 i 1969. A-1018, 6.03.1996 

NR 6 HOTEL KLEINA, ob. „MONOPOL”, mur., 1876, proj. Filip Pokutyński i Józef Niedźwiedzki, przebud. 1911, gruntownie remont. 1954. A-749, 7.05.1988 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1886-1889 Maksymilian Nitsch:, przebud. i nadbud. III piętra1928, proj. Roman Bandurski, Emil Allweil. A-1030,18.06.1996 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1887, proj. Maksymilian Nitsch. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1886, proj., przebud. i nadbud. III piętra1922, proj. Adolf Siódmak. 

NR 10 KAMIENICA, mur., przed 1886, dobud. oficyna 1886, proj. Karol Knaus, przebud. i nadbud. III piętra 1924, proj. Antoni Dostal, remont. 1965. 

NR 11 > Sarego 2 

ul. Starowiślna 

NR 1 KAMIENICA (narożna ul. św. Gertrudy nr 1), d. Bank Galicyjski, mur., 1873, przebud. 1895, proj. Zygmunt Luks, nadbud. III piętra 1929, proj. Józef Kryłowski. 

NR 1 KAMIENICA (narożna ul. św. Gertrudy nr 1), d. Bank Galicyjski, mur., 1873, przebud. 1895, proj. Zygmunt Luks, nadbud. III piętra 1929, proj. Józef Kryłowski. 

NR 3/5 KAMIENICA, d. Gimnazjum św. Urszuli ss. Urszulanek ob. Akademia Muzyczna, mur., 1906-1911, proj. Rajmund Meus i Bronisław Górski, przebud. 1929-1931, proj. Teodor Hoffmann. 
A-681 z 23.07.1998 

NR 7 KAMIENICA, gimnazjum ss. Urszulanek; ob. Akademia Muzyczna, mur., 1875-1879, proj. Filip Pokutyński, rozbud. 1893, nadbud. 1924, proj. P. Lisowski. A-681 z 23.07.1998 

NR 9 ZESPÓŁ KLASZTORNY URSZULANEK, ul. Starowiślna nr 9: klasztor, mur., 1893-1894, proj. Rajmund Meus i Bronisław Górski, 3 altany ogrodowe, drewn., k. XIX, ogród XIX-XX.  
A-681 z 23.07.1998 

NR 11/13/15/15a: ZESPÓŁ PAŁACOWY PUGETÓW: pałac (nr 13), mur., 1877, proj. Józef Kwiatkowski, oficyna frontowa (nr 11), mur., 1877, proj. Józef Kwiatkowski, przebud. 1906 i 1970, 
oficyna frontowa (nr 15), mur., 1877, proj. Józef Kwiatkowski; oficyna tylna, mur., 1877, proj. Józef Kwiatkowski, remont. 1978, stajnia z wozownią (nr 15a), mur., 1911, proj. Leopold 
Tlachna, przebud. ok. 1930 i 1978; ogród, 1874, przekształcony ok. 1900. nr rej.: A-1341/M z 18.07.1968 i z 21.06.2013 

NR 17 KAMIENICA, mur., 1924, proj. Janusz Zarzecki (w oparciu o projekt z 1876 Józefa Kwiatkowskiego). A-1046,18.12.1997 

NR 19 KAMIENICA, mur., 1876, 1900, proj. Władysław Ekielski, 1937, przebud. 1952. 

NR 21 KAMIENICA, mur., 1887-1888. 

NR 23 KAMIENICA, mur., 1876-1895. 

NR 27 KAMIENICA (narożna ul. Dietla nr 76), mur., 1887-1890, proj. Nachman Kopald, apteka „Pod Aniołkiem” 1903, 1910, 1925, remont. po 1950. 

NR 17 KAMIENICA, mur., 1924, proj. Janusz Zarzecki (w oparciu o projekt z 1876 Józefa Kwiatkowskiego). A-1046,18.12.1997 

NR 19 KAMIENICA, mur., 1876, 1900, proj. Władysław Ekielski, 1937, przebud. 1952. 

NR 21 KAMIENICA, mur., 1887-1888. 

NR 23 KAMIENICA, mur., 1876-1895. 
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NR 27 KAMIENICA (narożna ul. Dietla nr 76), mur., 1887-1890, proj. Nachman Kopald, apteka „Pod Aniołkiem” 1903, 1910, 1925, remont. po 1950. 

ul. Dietla 

NR 72 KAMIENICA (narożna ul. Sarego nr 28), mur., 1887, proj. Anastazy Redyk, remont.1901 i 1905, nadbud. III piętra 1920, proj. Antoni Dostal, remont. po 1970. 

NR 74 KAMIENICA, mur., 1885, proj. Teodor Talowski, przebud. 1901, 1914 i 1932. 

NR 76 > Starowiślna 27 

ul. Sarego Józefa 

NR 2 KAMIENICA (narożna ul. św. Gertrudy nr 11), mur., 1891, adaptowana na bank 1922, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1888, proj. Maksymilian Nitsch. 

NR 6 WILLA, mur., 1874, oficyna 1889, proj. Maksymilian Nitsch. 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1889, proj. Karol Knaus. 

NR 10 KAMIENICA, mur., 1884-1887, oficyna wsch. II 1887,nadbud. III piętra 1912-1913, proj. Kazimierz Brzeziński, oficyna zach. i wsch. I 1912-1914. A-723, 29.12.1987 

NR 12 KAMIENICA, mur., 1885, proj. Stefan Żołdani, nadbud. III piętra 1955. 

NR 14 KAMIENICA, mur., 1886, proj. Maksymilian Nitsch, nadbud. III piętra 1954. A-1083, 1998 

NR 16 KAMIENICA, mur., 4 ćw. XIX, nadbud. III piętra 1954. 

NR 18 KAMIENICA, mur., 1890-1892, proj. Leopold Tlachna, nadbud. III piętra 1954, gruntownie remont. 1966-1968. 

NR 20 KAMIENICA, mur., 1895-1896, proj. Julian Friedlein, nadbud. III piętra 1954-1960, proj. Zdzisław Gołąb i W. Głowacki. A-958, 8.10.1993 

NR 22 KAMIENICA, mur., 1930-1936, proj. Stanisław Wexner i Henryk Jakubowicz. 

NR 24 KAMIENICA, mur., 1930-1936, proj. Stanisław Wexner i Henryk Jakubowicz. 

NR 26 KAMIENICA, mur., 1930-1936, proj. Stanisław Wexner i Henryk Jakubowicz. 

NR 28 > Dietla 72 

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IV.2 Świętego Sebastiana 
 

Numer ZWAK / WAK: IV.2 Nazwa WAK: Świętego Sebastiana Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 MPZP: „Stradom” 

Obszar UNESCO: CZĘŚCIOWO Strefa buforowa obszaru UNESCO: CZĘŚCIOWO Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. św. Gertrudy – ul. Sarego – cz. ul. Dietla –cz. ul. św. Sebastiana – mur klasztorny ogrody XX. Misjonarzy 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Szpalery drzew przy ulicach Sarego, św. Sebastiana, Bogusławskiego (uzu-
pełniane nowymi nasadzeniami)  

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: NR 70 SZKOŁA MIEJSKA, ob. podstawowa nr 16, ul. Dietla nr 70 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”. 
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Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Stradom”. 
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związanych 
z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej oraz obiektów lokalizowanych na czas trwania robót budowlanych. 
Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształcenia i ingerencje w zabytkowe struktury urbanistyczne i architektoniczne do minimum określonego ustaleniami planu. 
Zasady dotyczące ochrony i kształtowania kwartałów zabudowy określono w § 11. Ust.3. Zasady sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej określono w §8 ust.3 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także 
telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono w §9 ust.3. Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz szyldów określono w §9 ust.4. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w na-
stępujących artykułach: 
§24 Dla wyznaczonego terenu MW/U.5 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,6; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 4. 
W wyznaczonym terenie MW/U.5 znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu 
plan posiada szczegółowe ustalenia w §24 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
§25 Dla wyznaczonego terenu MW/U.6 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,7 – 5,5; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 3. 
W wyznaczonym terenie MW/U.6 znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adre-
sami w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada szczegółowe ustalenia w §25 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą 
obiektów zabytkowych. 
§26 Dla wyznaczonego terenu MW/U.7 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,09 – 4,8; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 2 oraz z uwzględnieniem, że w obrębie wyznaczonego na rysunku planu zasięgu ochrony 
widoku A – z ul. J. Dietla na Wzgórze Wawelskie, dla działek (obr. 3 Śródmieście) wysokość bezwzględna zabudowy nie może przekroczyć rzędnej: 
a) dla działki nr 86 – 212 m n.p.m., 
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b) dla działki nr 85 – 215 m n.p.m., 
c) dla działki nr 84 – 217 m n.p.m., 
d) dla działki nr 83/2 – 216 m n.p.m., 
e) dla działki nr 83/3 – 217 m n.p.m., 
f) dla działki nr 80/4 - 218,5 m n.p.m., 
g) dla działki nr 80/3 – 220 m n.p.m. 
W wyznaczonym terenie MW/U.7 znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu 
plan posiada szczegółowe ustalenia w §26 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej oraz ochronę całkowitą obiektów zabytkowych. 
§ 42. Dla wyznaczonego terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem U.5, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu usług oświaty 
i wychowania, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,8 – 1,9;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m.  
W terenie U.5 znajduje się budynek Szkoły Miejskiej, wpisany wraz z działką do rejestru zabytków (nr rejestru A-1143 (17.02.2006r.), oznaczony na rysunku planu pod adresem ul. J. Dietla 
70/ul. św. Sebastiana 24/ul. J. Sarego 27, którego ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11 oraz poprzez ochronę funkcji obiektu, tj. oświaty 
i wychowania. 
§38 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej MW/ZP.2 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi – historycznymi willami miejskimi i domami – w otoczeniu ogrodowym, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0 – 1,3;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 15m. 5.  
W terenie MW/ZP.2 znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu pod niżej podanymi adresami:  
1) ul. św. Sebastiana 6 – willa miejska z oficynami, których ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11;  
2) ul. św. Sebastiana 8 – willa miejska z oficyną, których ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11. 
Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej MW/ZP.3 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami miesz-
kalno-usługowymi lub budynkami usługowymi – historycznymi willami miejskimi i domami – w otoczeniu ogrodowym, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,3 - 1.4;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 18m. 7.  
W terenie MW/ZP.3 znajduje się willa miejska, ujęta w gminnej ewidencji zabytków, oznaczona na rysunku planu pod adresem ul. św. Sebastiana 12/ul. W. Bogusławskiego 9, której 
ochronę uwzględnia się i określa poprzez ustalenie ochrony całkowitej, zgodnie z §11. 
§45 Dla wyznaczonego terenu urządzonej, oznaczonego symbolem ZPz.3, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody i zieleńce – we-
wnątrz kwartałów zabudowy, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%;  
2) zakaz lokalizacji parkingów, miejsc postojowych, dojazdów niewyznaczonych na rysunku planu;  
3) dopuszczenia lokalizacji:  
a) placów zabaw,  
b) obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej – jedynie jako podziemnych. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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 Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa  

ul. św. Gertrudy 

NR 12 KAMIENICA (narożna ul. Sarego nr 1), mur., ok. 1900, przebud. 1956. 

NR 12a KAMIENICA, mur., ok. 1880, remont. 1938. 

NR 13: budynek poza ewidencją 

NR 14: HOTEL, ob. dom mieszkalny, mur., 1878, proj. Jan Ertel, przebud. pocz. XX, remont. 1969. 

NR 15 KAMIENICA, mur., 1878, proj. Nachman Kopald, remont. 1968. 

NR 16 KAMIENICA (narożna ul. św. Sebastiana nr 2), mur., 1890, przebud. 1912. 

NR 17 KAMIENICA (narożna ul. św. Sebastiana nr 1), mur., 1883, przebud. 1925. 

NR 18 KAMIENICA, mur. 1887, proj. Maksymilian Nitsch, dobud. oficyn 1912, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 19: ŁAŹNIA PARYSKA ABRAHAMA KAMSLERA, ob. dom, mur., 1880, proj. Anastazy Redyk, przebud. 1912. 

NR 20 DOM, mur., poł. XIX, przebud. 1875, proj. Paweł Barański, przebud. 1928. 

NR 21 DOM, mur., 1878, remont. 1929. 

ul. Sarego Józefa 

NR 1 > św. Gertrudy 12 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1885, proj. Nachman Kopald. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1893-1894, proj. Zygmunt Luks. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1885; w budynku mieściła się loża masońska: Kasyno Oficerów WP Wyznania Mojżeszowego, a potem magazyn Cricoteki. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1886, proj. Leopold Tlachna. 

NR 11 KAMIENICA(narożna ul. Bogusławskiego nr 1), mur., 1887-1888, proj. Maksymilian Nitsch. 
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NR 13 > Bogusławskiego 2 

NR 15 KAMIENICA, mur., 1887, proj. Nachman Kopald. A-1083, 1998 

NR 17 KAMIENICA, mur., 1938, proj. Zygmunt Grunberg. Wcześniej (1896) na tej działce stał piętrowy budynek łączący się bezpośrednio z jednokondygnacyjnym pawilonem w po-
dwórcu, pomyślanym jako sala restauracyjna mieszcząca 300 osób, z gabinetami po bokach oraz lożami na balkonach. W 1902 Adolf Friedmann przemianował kabaret na Co-
losseum. W 1904 Friedmann sprzedał kamienicę; w 1912 kabaret przerobiono na kinoteatr; spłonął w 1924. 

NR 19 KAMIENICA, mur., 1898, proj. Władysław Kleinberger. 

NR 21 KAMIENICA, mur., 1910, proj. Beniamin Torbe. 

ul. Bogusławskiego Wojciecha 

 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1887, proj. Karol Knaus i Andrzej Zarzycki, nadbud. III piętra 1930. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1889, proj. Karol Knaus i Andrzej Zarzycki, oficyna tylna 1908, proj. Henryk Lamensdorf, nadbud. III piętra ok. 1930, przebud. po 1945. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1885, dobud. oficyny tylnej 1904, proj. Beniamin Torbe, nadbud. III piętra 1936. 

NR 9 > św. Sebastiana 12 

 

NR 2 KAMIENICA (narożna ul. Sarego nr 13), mur., 1887, nadbud. III piętra 1923. 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1887, proj. Nachman Kopald. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1882-1890, proj. Leopold Tlachna (?). 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Karol Szpondrowski. 

NR 10 KAMIENICA (narożna ul. św. Sebastiana nr 14), mur., ok. 1889, nadbud. III i IV piętra 1929, proj. Włodzimierz Rychlewski. 

ul. św. Sebastiana 

NR 2 > św. Gertrudy 16 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1889, proj. Leopold Tlachna, nadbud. IV piętra 1920. 

NR 6 WILLA, mur., 1884, proj. Maksymilian Nitsch. 

NR 8 WILLA, mur., 1883, proj. Maksymilian Nitsch. 

NR 10 KAMIENICA, mur., 1910-1912, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 12 WILLA (narożna ul. Bogusławskiego nr 9), mur., ok. 1883, proj. Karol Knaus. 

NR 14 > Bogusławskiego 10 

NR 16 KAMIENICA, mur., 1910. 

NR 18 KAMIENICA, mur., 1887, proj. Maksymilian Nitsch. 

NR 20 KAMIENICA, mur., 1893, proj. Wilhelm Apter. 

NR 22 KAMIENICA, mur., 1893, proj. Wilhelm Apter i Nachman Kopald. 

NR 24 > Dietla 70 

NR 23 KAMIENICA, mur., przed 1910, proj. Beniamin Torbe. A-904, 2.03.1992 

NR 25 KAMIENICA, mur., 1909, proj. Beniamin Torbe. 
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NR 27 > Dietla 70 

ul. Dietla 

NR 70 SZKOŁA MIEJSKA, ob. podstawowa nr 16, ul. Dietla nr 70 (narożna ul. św. Sebastiana nr 24 i ul. Sarego nr 27), mur., 1888-1892, proj. Stefan Żołdani, remont. ok. 1974; A-1143, 
17.02.2006 

 

ul. św. Sebastiana 

NR 1 > św. Gertrudy 17 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1884. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1884, proj. Karol Knaus. 

NR 7 KAMIENICA, mur., przed 1882, nadbud. III piętra 1928. 

NR 9 ŁAŹNIA RZYMSKA, oficyna, mur., 1912, proj. Józef Pakies i Wacław Krzyżanowski. 

NR 11/11a KAMIENICA, mur., 1879, 1912. 

NR 13 KAMIENICA, mur., 1904, nadbud. III piętra 1928, proj. Roman Bandurski. 

NR 15 KAMIENICA, mur., 1882, przebud. 1892, adaptacja części strychowej 1927, proj. Izydor Goldberger.  

NR 17 KAMIENICA, mur., 1882, proj. Nachman Kopald. 

NR 19 KAMIENICA, mur., 1879, proj. Nachman Kopald. 

NR 23 > Dietla 68 

 

NR 2 > św. Gertrudy 16 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1889, proj. Leopold Tlachna, nadbud. IV piętra 1920. 

NR 6 WILLA, mur., 1884, proj. Maksymilian Nitsch. 

NR 8 WILLA, mur., 1883, proj. Maksymilian Nitsch. 

NR 10 KAMIENICA, mur., 1910-1912, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 12 WILLA (narożna ul. Bogusławskiego nr 9), mur., ok. 1883, proj. Karol Knaus. 

NR 14 > Bogusławskiego 10 

NR 16 KAMIENICA, mur., 1910. 

NR 18 KAMIENICA, mur., 1887, proj. Maksymilian Nitsch. 

NR 20 KAMIENICA, mur., 1893, proj. Wilhelm Apter. 

NR 22 KAMIENICA, mur., 1893, proj. Wilhelm Apter i Nachman Kopald. 

NR 24 > Dietla 70 

NR 1 > Sarego 11 

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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V.1 Wrzesińska 
 

Numer ZWAK / WAK: V.1 Nazwa WAK: Wrzesińska Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. Ul. Dietla – nasyp kolejowy – cz. Ul. B. Joselewicza – cz. Ul. Starowiślnej  

Tereny zielone: nieliczna zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Planty Dietlowskie w szczątkowej formie, przecięte linią tramwajową 
i ogromnym przystankiem tramwajowo – autobusowym. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: WIADUKT GRZEGÓRZKI A-820, 5.09.1989 // Ul. Starowiślna 26: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIA-
STA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY 
MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazi-
mierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania 
zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiej-
skiej. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i bu-
dynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruk-
tury telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, 
masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych okre-
ślono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania 
krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajo-
brazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych okre-
ślono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się 
do kolejnych terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§20 Dla wyznaczonego terenu MW/U.1 o podstawowym przeznaczeniu 
pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,6; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 22m, jednak nie więcej niż do wy-
sokości bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m.; chyba że inne parame-
try oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
zostały ustalone w ust. 5-8. 
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W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§21 Dla wyznaczonego terenu MW/U.2 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,4;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 227 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5 – 12. 3.  
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§100 Dla wyznaczonych terenów ZPz.1 i ZPz.2 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy w zakresie 
zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%, - a;  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych znajdujących się w terenach ZPz.1i i ZPz.2 ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Dietla 

NR 89 działka bez zabudowy – poszerzenie skrzyżowania 

NR 91 KAMIENICA, mur., 1885, proj. Nachman Kopald, lewe skrzydło oficyny 1906, przebud. 
fasady 1934, proj. Stanisław Turek-Kryłoszański, remont. po 1950 (włączona do ewi-
dencji 18.09.2015). 

NR 93 KAMIENICA, mur., 1889-1890, bud. Leopold Tlachna, przebud. 1909, proj. Ludwik Gut-
man, remont. po 1950. 

NR 95 KAMIENICA, mur., 1883, proj. Stefan Żołdani, remont. ok. 1967. A-762, 10.08.1988 

NR 97 KAMIENICA (narożna ul. Wrzesińska nr 1), mur., 1905-1906, proj. Beniamin Torbe, re-
mont. ok. 1962. A-773, 29.08.1988 

NR 99 KAMIENICA (narożna ul. Wrzesińska nr 2), mur., 1909-1910, proj. Beniamin Torbe, re-
mont. ok. 1970. 

NR 101 KAMIENICA, mur., 1910-1911, proj. Leopold Tlachna, remont. po 1950. A-733, 6.04.1988 

NR 103 KAMIENICA, mur., 1895-1896, proj. Leopold Tlachna, remont. ok. 1972. 

NR 105 KAMIENICA, mur., 18841886, proj. Stefan Ertel, rozbud. i nadbud. II i III piętra 1932, 
proj. Juliusz Eintracht, remont. po 1950. A-898, 28.11.1991 

NR 107 KAMIENICA, mur., 1907, proj. Henryk Lamensdorf, remont. ok. 1965. A-743, 
22.04.1988 

NR 109 KAMIENICA, mur., 1886, proj. Tadeusz Stryjeński, nadbud. 1927, proj. Zygmunt Pro-
kesz, remont. po 1950. 

NR 111 KAMIENICA, mur., 1886-1887, proj. Karol Knaus, przebud. 1913, proj. Aleksander Bi-
borski, remont. ok. 1967. A-732, 6.04.1988 

NR 113: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 115: niezabudowana działka  

Wiadukt kolejowy (dawny most na starej Wiśle), ul. Dietla, A-820, 5.09.1989 

ul. Berka Joselewicza 

NR 24 > Starowiślna 40 

NR 26: DRUKARNIA, 1934 - budynek wyłączony z ewidencji 2.03.2017 

NR 28: WARSZTATY SAMOCHODOWE „GARAGE STOP”, mur., 1924-1926, 1933, proj. Stani-
sław Nebenzhal. obecnie supermarket 

NR 28a: BUDYNEK KOLEJOWY - budynek wyłączony z ewidencji 17.05.2017 obecnie super-
market  
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ul. Starowiślna 

NR 26: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 28 KAMIENICA, mur., 1930, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 30: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją / PRL 

NR 32 KAMIENICA, mur., 1902-1903, proj. Ferdynand Liebling. 

NR 34 KAMIENICA, mur., 1899, proj. Zygmunt Luks, przebud.1928. 

NR 36 KAMIENICA, mur., ok. 1890. 

NR 38 KAMIENICA, mur., ok. 1890. 

NR 40 KAMIENICA (narożna ul. Berka Joselewicza nr 24), mur., 1892, 1924, przebud.1935, proj. Zygmunt Prokesz. 

ul. Wrzesińska 

NR 1 > Dietla 97 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1906, proj. Beniamin Torbe, nadbud. III piętra 1938, proj. Izydor Goldberger. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1904, proj. Beniamin Torbe. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1904, proj. Beniamin Torbe. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1903, proj. Beniamin Torbe. 

NR 11 KAMIENICA, mur., 1903, proj. Beniamin Torbe.  

 

NR 2 > Dietla 99 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1910-1911, proj. Leopold Tlachna. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1902, proj. Beniamin Torbe. 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1901, nadbud. III piętra 1932, proj. Salomon Jonkler. 

NR 10 KAMIENICA, mur., 1903, proj. Beniamin Torbe.  

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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V.2 Berka Joselewicza 
 

Numer ZWAK / WAK: V.2 Nazwa WAK: Berka Joselewicza Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz”, „Stradom” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: 
TAK 

Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. Ul. Dietla – cz. Ul. Starowiślnej – cz. ul. Joselewicza – cz. ul. Św. Sebastiana 

Tereny zielone: nieliczna zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Planty Dietlowskie z alejkami spacerowymi, przecięte linią tramwa-
jową. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIA-
STA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY 
MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazi-
mierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania 
zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiej-
skiej. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i bu-
dynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruk-
tury telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, 
masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych okre-
ślono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania 
krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajo-
brazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych okre-
ślono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się 
do kolejnych terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§26 Dla wyznaczonego terenu MW/U.7 o podstawowym przeznaczeniu 
pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,1;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24 m, jednak nie więcej niż do wy-
sokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m.; chyba że inne parame-
try oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
zostały ustalone w ust. 4-9. 
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W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§100 Dla wyznaczonego terenu ZPz.7 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy w zakresie zagospo-
darowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%, - a;  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  

Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 
UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Stradom”. 
 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”. 
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tym-
czasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zago-
spodarowania przystanków komunikacji miejskiej oraz obiektów lokalizowanych na czas trwania robót budow-
lanych. 
Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształcenia i ingerencje w zabytkowe struktury urbani-
styczne i architektoniczne do minimum określonego ustaleniami planu. Zasady dotyczące ochrony i kształto-
wania kwartałów zabudowy określono w § 11. Ust.3. Zasady sytuowania obiektów budowlanych na działce bu-
dowlanej określono w §8 ust.3 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z za-
kresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, 
masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono w §9 ust.3. Zasady umieszczania tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9 ust.4. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współ-
czesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
 
W WAKu V.2 znajduje się jedynie kawałek ulicy Dietla o oznaczeniu KDZT.1, szczegółowe ustalenia dla tego 
terenu  znajduje się w legendzie do planu na końcu tego opracowania. 



141 

 

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Zabudowa 

ul. Dietla 

NR 77 KAMIENICA (narożna ul. św. Sebastiana nr 26), mur., 1890, proj. Karol Knaus, nadbud. 
III piętra 1927, proj. Łazarz Rock, remont. po 1950. 

NR 79 KAMIENICA, mur., 1886, proj. Nachman Kopald, remont. ok. 1970. 

NR 81 KAMIENICA, mur., 1884, przebud. XIX/XX, remont. 1968-1970. 

NR 83 KAMIENICA, mur., 1890, bud. Nachman Kopald, nadbud. III piętra 1929, remont. 1976. 

NR 85 KAMIENICA, mur., 1893, proj. Leopold Tlachna, remont. 1968. 

NR 87 > Starowiślna 29/30 

ul. Starowiślna 

NR 29 KAMIENICA /31 (narożna ul. Dietla nr 87), mur., 1877-1878, nadbud. III i IV piętra 
1930, proj. Zygmunt Szufa, remont. po 1978. 

NR 31: nie ma takiego numeru (wchłonięty przez 29?)  

NR 33/33a KAMIENICA, mur., 1878-1880, przebud.1909-1912. 

NR 35 KAMIENICA, mur., 1889, przebud. 1930, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 37 KAMIENICA, mur., 1900, przebud. 1927.  

NR 39 KAMIENICA, mur., 1902. 

NR 41 KAMIENICA, mur., 1905, przebud. 1929, proj. Henryk Ritterman. 

NR 43 KAMIENICA, mur., 1910. 

NR 45 KAMIENICA (narożna ul. Berka Joselewicza nr 22), mur., Pierwsza Krajowa Fa-
bryka Wyrobów Platerowych, Srebrnych i Metalowych, mur., 1886; kamienica 
1898, proj. Aleksander Biborski, nadbud. III piętra 1928, proj. Władysław Stup-
nicki. 

ul. Berka Joselewicza 

NR 10 KAMIENICA > św. Sebastiana 36 

NR 12 KAMIENICA, mur., 1896, proj. Adam Dębski. 

NR 14 KAMIENICA, mur., 1894. 

NR 16 KAMIENICA, mur., 1898. 

NR 18 KAMIENICA, mur., 1910, proj. Leopold Tlachna. 

NR 20 KAMIENICA, mur., 1902, proj. Beniamin Torbe, przebud. wnętrz 1934. 

NR 22 > Starowiślna 45  

ul. św. Sebastiana 

NR 26 > Dietla 77 

NR 28 KAMIENICA, mur., 1889. 

NR 30 KAMIENICA, mur., 1890, proj. Wilhelm Apter. 

NR 32 KAMIENICA, mur., 1896, proj. Aleksander Biborski. 

NR 34 KAMIENICA, mur., 1897. 

NR 36 KAMIENICA (narożna ul. Berka Joselewicza nr 10), mur., 1896, nadbud. III piętra 
1908, proj. Nachman Kopald. 

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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V.3 Dietla Pn 
 

Numer ZWAK / WAK: V.3 Nazwa WAK: Dietla Pn Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 i 3 MPZP: ”Kazimierz”, „Stradom” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Dietla – cz. ul. św. Sebastiana – cz. ul. Joselewicza – ul. Podbrzezie – cz. ul. Miodowej – cz. ul. Meiselsa – cz. ul. Krakowskiej 

Tereny zielone: nieliczna zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Planty Dietlowskie z alejkami spacerowymi, przecięte linią tram-
wajową. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: ul. Podbrzezie NR 8/10 GIMNAZJUM HEBRAJSKIE (narożne ul. Brzozowa nr 5)  

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 
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Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; 
tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii 
komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w na-
stępujących artykułach: 
§46 Dla wyznaczonego terenu MW/U.27 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,1;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 22m; jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu zostały ustalone w ust. 5-6. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§47 Dla wyznaczonego terenu MW/U.28 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,5;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 23m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 226 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-11. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§61 Dla wyznaczonego terenu MW/U.42 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,6;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 224 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-6. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
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§100 Dla wyznaczonych terenów ZPz.10 i ZPz.13 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy w zakresie 
zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60% dla terenu ZPz.13 oraz 40% dla terenu ZPz.10;  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Histo-
rycznego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR 
XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 
stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Stradom”. 
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m²; tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą 
pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej oraz obiektów lo-
kalizowanych na czas trwania robót budowlanych. 
Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształcenia i ingerencje w zabytkowe 
struktury urbanistyczne i architektoniczne do minimum określonego ustaleniami planu. Zasady 
dotyczące ochrony i kształtowania kwartałów zabudowy określono w § 11. Ust.3. Zasady sytuo-
wania obiektów budowlanych na działce budowlanej określono w §8 ust.3 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii ko-
mórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych okre-
ślono w §9 ust.3. Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów 
określono w §9 ust.4. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 
kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
 
W WAKu V.3 znajduje się jedynie kawałek ulicy Dietla o oznaczeniu KDZT.1, szczegółowe ustale-
nia dla tego terenu  znajduje się w legendzie do planu na końcu tego opracowania. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w nastę-
pujących artykułach: 
§27 Dla wyznaczonego terenu MW/U.8 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budyn-
kami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługo-
wymi ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 16%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,2; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, chyba że inne wielkości zostały ustalone w ust. 2 i ust. 
3. W wyznaczonym terenie MW/U.8 znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków ozna-
czone na rysunku planu z podanymi adresami w tekście planu. Do każdego obiektu plan posiada 
szczegółowe ustalenia w §27 odnoszące się do §11, który ustala strefę ochrony konserwatorskiej 
oraz ochronę całkowitą i częściową obiektów zabytkowych. 
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tofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

  
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; 
archiwum OT NID w 
Krakowie 

Zabudowa 

ul. Dietla 

NR 48 KAMIENICA, mur., 1872, przebud. 1901 i 1907, proj. Nachman Kopald, nadbud. III piętra 1928, proj. Salomon Jonkler. 

NR 50 KAMIENICA, mur., 1872, remont.1901 i 1907, nadbud. III piętra 1922, proj. Salomon Jonkler, remont. ok. 1970. 

NR 52 DOM, mur., 1875-1876, proj. Stefan Żołdani i Leopold Tlachna, przebud. 1890, proj. Nachman Kopald, przebud.1897, proj. Beniamin Torbe, 1932-1934, proj. Edward Skawiński, 
remont. ok. 1969. A-758, 7.07.1988 

NR 54 KAMIENICA, mur., 1875, proj. Józef Ochmański, nadbud. III piętra 1932. 

NR 56 KAMIENICA, mur., 1875, remont.1922, przebud. 1929 i 1956, remont. ok. 1966. 

NR 58 KAMIENICA, mur., 1875, proj. Józef Donheiser, nadbud. III piętra XX. 

NR 60 KAMIENICA, mur., 1874, proj. Jacek Matusiński, nadbud. III piętra 1955, remont. 1970. 

NR 62 KAMIENICA, mur., 1880, proj. Leopold Tlachna, nadbud. III piętra 1927, proj. Łazarz Rock. A-759, 8.07.1988 
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NR 64 KAMIENICA (DOM SIEROT ŻYDOWSKICH "Beth Megadle Jesomim"), mur., 1872-1875, proj. Paweł Barański, skrzydła boczne 1885, nadbud. II piętra 1894, proj. Nachman Kopald, 
nadbud. III i IV piętra 1923, proj. Łazarz Rock, remont. ok. 1970. 

NR 66 KAMIENICA, mur., 1881, nadbud. III piętra 1920, proj. Henryk Lamensdorf, remont. ok. 1970. 

NR 68 KAMIENICA, mur., 1882, remont. 1964. 
 
NR 51 KAMIENICA (narożna ul. Bożego Ciała nr 2), mur., 1889, proj. Maksymilian Nitsch. A-760,8.07.1988 

NR 53 KAMIENICA, mur., 1889, przebud. 1901, bud. magazynu 1906, proj. Zygmunt Luks, remont. 1935 i ok. 1960. 

NR 55 KAMIENICA, mur., 1889, proj. Karol Knaus, nadbud. III piętra i przebud.1932, proj. Rudolf Hand i Juliusz Eintracht, remont. ok. 1970. A-899, 10.12.1991 

NR 57 KAMIENICA, mur., 1888-1890, proj. Karol Knaus, dobud. oficyny 1896, proj. Nachman Kopald, nadbud. III piętra 1933, proj. Izydor Goldberger, remont. 1959 i 1970. 

NR 59 KAMIENICA, mur., 1888-1890, proj. Zygmunt Luks, nadbud. III piętra 1922, proj. Edward Skawiński, remont. 1975. 

NR 61/63/65/67 KAMIENICA (narożna ul. Brzozowa nr 1), mur., 1890, proj. Karol Knaus, przebud. 1934, proj. Zygmunt Prokesz, remont. po 1975. 

NR 69 KAMIENICA (narożna ul. Brzozowa nr 2), mur., 1890, proj. Zygmunt Luks, remont. 1965. 

NR 71 KAMIENICA, mur., 1889, proj. Leopold Tlachna, remont. ok. 1968. 

NR 73 KAMIENICA, mur., 1893, proj. Leopold Tlachna, przebud. 1897, proj. Karol Knaus i 1909, proj. Aleksander Biborski, remont. 1963. 

NR 75 KAMIENICA (narożna ul. św. Sebastiana nr 25), mur., 1893, proj. Beniamin Torbe, remont. 1967. A-1010, 20.12.1995 

ul. św. Sebastiana 

NR 25 > Dietla 75 

NR 27 KAMIENICA, mur., 1896, proj. Karol Knaus, nadbud. III piętra 1921, proj. Salomon Jonkler i Salomon Feldmann. 

NR 29 KAMIENICA, mur., 1898. 

NR 31 KAMIENICA, mur., 1896, nadbud. III piętra 1920, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 33 KAMIENICA (narożna ul. Berka Joselewicza nr 6/8), mur., 1900, proj. Julian Grabowski. 

ul. Berka Joselewicza 

NR 2 KAMIENICA (narożna ul. Brzozowa nr 10), mur., XVIII (?), 4 ćw. XIX. 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1886, proj. Beniamin Torbe. 

NR 6/8 KAMIENICA > św. Sebastiana 33 

ul. Podbrzezie 

NR 2 KAMIENICA, mur., 1890, proj. Leopold Tlachna, nadbud. III piętra 1930, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 4 KAMIENICA, d. łaźnia, mur., 1891, proj. Karol Knaus, na przełomie wieku XIX i XX hotel z basenem (zakład kąpielowy Maxa Horowitza), przebud. 1926 i 1929 na kamienicę czyn-
szową z salą modlitewną, proj. Edward Skawiński. Obiekt był przebudowany w l. 20. XX. obiekt wyburzono  

NR 6 DOM, mur., 1 poł. XIX, 4 ćw. XIX, przebud. 1930, proj. Bernard Birkenfeld. 

NR 8/10 GIMNAZJUM HEBRAJSKIE (Żydowska Koedukacyjna Szkoła Ludowa i Średnia im. Chaima Hilfsteina; narożne ul. Brzozowa nr 5) ob. Zespół Szkół Mechanicznych, mur., 1917, 
proj. Henryk Lamensdorf, rozbud. 1925, nadbud. 1929-1930, proj. Stanisław Wexner, Bernard Zimmermann; wzniesiona z inicjatywy Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej 
i Średniej.  
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ul. Miodowa 

NR 2 KAMIENICA, mur., 1897-1901, proj. Karol Knaus, przebud.1941, 1947 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1900, proj. Karol Knaus, 1936, remont. 1947-1955 i 1978-1980. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1899, proj. Karol Knaus, przebud.1934, proj. Zygmunt Prokesz. A-948, 17.07.1993 

NR 8 > Bożego Ciała 3 

NR 10 DOM (narożny ul. Bożego Ciała nr 4), mur., 1835-1840, proj. August Pluszyński, oficyna 1841, przebud. 1899. 

NR 12 KAMIENICA, mur., 1922, proj. Jozue Oberleder.  

NR 14 KAMIENICA, mur., 1935-1936, proj. Juliusz Eintracht. 

NR 16 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Ludwik Gutman, przebud. 1923, proj. Edward Skawiński, remont. 1960. 

NR 18 KAMIENICA, mur., 1888, przebud. 1908 i 1923. 

NR 20 KAMIENICA, mur., 1895, proj. Zygmunt Luks, 1932-1933. 

NR 22 KAMIENICA, mur., 1891, oficyny 1921-1922, proj. Edward Skawiński, 1937-1938. 

ul. Bożego Ciała 

NR 2 KAMIENICA > Dietla 51 

NR 4 KAMIENICA > Miodowa 10 

ul. Brzozowa 

NR 1 KAMIENICA > Dietla 67 

NR 3 (narożny ul. Podbrzezie) SZKOŁA (d. Żydowska Szkoła Ludowa, ob. Zespół Szkół Zawodowych) mur., 1917, proj. Henryk Lamensdorf, nadbud. 1927, proj. Stanisław Wexner. 

NR 5 > Podbrzezie 8/10 

 
NR 2 KAMIENICA > Dietla 69 

NR 4 KAMIENICA, mur., ok. 1898. 

NR 6 KAMIENICA; mur., 1910, proj. Henryk Lamensdorf; przebudowany ok. 1925 r. ob. dom. 1890-1892 d. ortodoksyjny dom modlitwy Salomona Deichesa. 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1909, proj. Leopold Tlachna. 

NR 10 KAMIENICA > Berka Joselewicza 2 

ul. Bożego Ciała 

NR 1 KAMIENICA > Dietla 49  

NR 3 KAMIENICA (narożna ul. Miodowa nr 8), mur., 1899, proj. Karol Knaus, nadbud. III piętra 1923, proj. Jozue Oberleder. 

ul. Krakowska 

NR 2 KAMIENICA (narożna ul. Dietla nr 43), mur., 1897-1901, proj. Karol Knaus, przebud. 1911-1913, proj. Henryk Lamensdorf, przebud. 1934, proj. Zygmunt Prokesz, remont. 1978-1983.  

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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V.4 Dietla Pd 
 

Numer ZWAK / WAK: V.4 Nazwa WAK: Dietla Pd Studium: Jednostka urbanistyczna: 2 i 3 MPZP: „Kazimierz", "Stradom” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: NIE  

Granice: cz. ul. Dietla – cz. ul. Krakowskiej – cz. ul. Meiselsa – ul. Paulińska – ul. św. Stanisława 

Tereny zielone: bardzo nieliczna zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Szpalery drzew wzdłuż ulic św. Stanisława (nowe nasadzenia), 
Kordeckiego, Orzeszkowej i Paulińskiej (uzupełniane w ostatnich latach oraz uzupełnianie zielenią niską – krzewy). Planty Dietlowskie w szczątkowej formie uzupełniane w ostatnich 
czasach o nowe nasadzenia.  

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 
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Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tym-
czasowych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9  
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii 
komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w na-
stępujących artykułach: 
§62 Dla wyznaczonego terenu MW/U.43 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,3;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24 m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 5-6. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§68 Dla wyznaczonego terenu MW/U.49 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 6,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 23m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 227 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 5-8. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§71 Dla wyznaczonego terenu MW/U.52 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 22m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-6. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
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§72 Dla wyznaczonego terenu MW/U.53 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,1;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 232 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-7. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§100 Dla wyznaczonego terenu ZPz.29 o podstawowym pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy w zakresie zagospodarowania 
terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%, - a;  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR 
LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono 
w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych tere-
nów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono 
w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w  §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są 
w następujących artykułach: 
W WAKu V.4 znajduje się jedynie kawałek ulicy Dietla o oznaczeniu KDZ+T.1, szczegółowe 
ustalenia dla tego terenu  znajduje się w legendzie do planu na końcu tego opracowania. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie  

https://msip.um.krakow.pl/)
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ul. Dietla 
NR 1 KAMIENICA (narożna ul. św. Stanisława nr 2), mur., 1911-1912, proj. Henryk Lamensdorf, 

przebud. 1925, proj. Bernard Birkenfeld, przebud.1930, proj. Leon Feniger, remont. 
po 1950 i 1977. 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1911-1912, proj. Henryk Lamensdorf, remont. po 1970. 

NR 5 KAMIENICA (narożna ul. Kordeckiego nr 1), mur., 1911-1912, proj. Henryk Lamensdorf, 
remont. po 1950. 

NR 7 KAMIENICA (narożna ul. Kordeckiego nr 2), mur., 1911-1912, proj. Henryk Lamensdorf, 
remont. po 1960. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1909-1910, proj. Beniamin Torbe, remont. po 1960. 

NR 11 KAMIENICA, mur., 1909, proj. Beniamin Torbe, remont. ok. 1964. 

NR 13 KAMIENICA (narożna ul. Orzeszkowej nr 1), mur., 1910-1911, proj. Ludwik Gutman, re-
mont. 1970. 

NR 15 KAMIENICA (narożna ul. Orzeszkowej nr 2), mur., 1908-1909, proj. Beniamin Torbe, 
remont. po 1950. 

NR 17 KAMIENICA, mur., 1908-1909, proj. Beniamin Torbe, przebud. 1912 i 1928. 

NR 19 KAMIENICA, mur., 1910, proj. Leopold Tlachna, przebud. oficyny lewej 1919, proj. Hen-
ryk Lamensdorf, remont. po 1970. 

NR 21 KAMIENICA, mur., 1910, proj. Henryk Lamensdorf, nadbud. oficyny 1924, proj. Zyg-
munt Prokesz, remont. po 1970. 

NR 23 KAMIENICA, mur., 1910, proj. Leopold Tlachna, przebud.1913, proj. Ludwik Gutman, 
remont. po 1970. 

NR 25 KAMIENICA, mur., 1908, proj. Ferdynand Liebling, remont. 1972. 

NR 27 KAMIENICA, mur., 1908, proj. Ferdynand Liebling. 

NR 29 KAMIENICA, mur., 1909, proj. Zygmunt Luks. A-754, 4.07.1988 

NR 31 KAMIENICA (narożna ul. Augustiańska nr 1), mur., 1908, proj. Beniamin Torbe, re-
mont. ok. 1970. 

NR 33 KAMIENICA (narożna ul. Augustiańska nr 2), mur., 1888-1890, proj. Leopold Tlachna, 
remont. 1901 i 1912, przebud. 1935. 

NR 35/37 KAMIENICA, mur., 1887-1889, proj. Leopold Tlachna, przebud. 1924, proj. Henryk 
Lamensdorf i 1931, proj. Salomon Jonkler, remont. ok. 1966. 

NR 39 KAMIENICA, mur., 1887, proj. Leopold Tlachna, przebud. 1924, proj. Edmund Ora-
czewski, remont. 1976. A-753, 4.07.1988 

NR 41 > Krakowska 1 

NR 43 > Krakowska 2. 

NR 45/47 KAMIENICA, mur., 1900, proj. Karol Knaus, przebud. 1955. A-947, 17.07.1993 

NR 49 KAMIENICA (narożna ul. Bożego Ciała nr 1), mur., ok. 1897-1901, proj. Karol Knaus,  

przebud. 1925, proj. Henryk Lamensdorf, remont. po 1950. A-929, 17.11.1992 

 

ul. Krakowska 

NR 1 KAMIENICA (narożna ul. Dietla nr 41), mur., XVIII, przebud. 1885-1890, proj. Karol 
Knaus, oficyny 1907, przebud. 1919, proj. Henryk Lamensdorf, 1922, podcienie 1941, 
remont. 1977-1980 A-631 z 10.12.1982 

NR 3 KAMIENICA, mur., XVIII, przebud.1poł. XIX, nadbud. III piętra 4 ćw. XIX, podcień 1941, 
remont. 1979-1981. A-632, 16.12.1982. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1836, proj. August Pluszyński, nadbud. II piętra 1840, podcień 1941, 
remont. 1977-1979. 1836 (na miejscu starszej zabudowy, od XIV w. związanej z łaźnią 
Kazimierza), 1840 nadbudowa II piętra, 1910 przebudowa wnętrz, 1941 przebicie pod-
cieni; A-633, 17.12.1982 

NR 7 KAMIENICA (narożna ul. Meiselsa nr 10), mur., 1911, proj. Henryk Lamensdorf, z po-
prawkami Ludwika Gutmana, nadbud. 1936. A-969, 14.01.1994 

ul. Meiselsa 

NR 2 KAMIENICA (narożna ul. Augustiańska nr 6), mur., 1910, proj. Ludwik Gutman (proj. 
J. Schon?), remont. 1932. 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1908, proj. Beniamin Torbe. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Jozue Oberleder. 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1919, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 10 > Krakowska 7. 

ul. Augustiańska 

NR 1 KAMIENICA > ul. Dietla 31 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Jozue Oberleder. 

NR 5 DOM (narożny ul. Paulińska 32), mur., 1911-1912, proj. Henryk Lamensdorf, adaptacja 
parteru A-803, 6.04.1989 

 

NR 2 KAMIENICA > ul. Dietla 33 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1911-1912, proj. Jozue Oberleder. na cele mieszkalne 1990-1991 

NR 6 KAMIENICA > ul. Meiselsa 2 

ul. Paulińska 

NR 2 KAMIENICA (narożna ul. św. Stanisława nr 14), mur., 1929, proj. Zygmunt Prokesz. 
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NR 4 > Kordeckiego 13 

NR 6 > Kordeckiego 12 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Jozue Oberleder. 

NR 10 > Orzeszkowej 9 

NR 12 > Orzeszkowej 10 

NR 14 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Jozue Oberleder. 

NR 16 KAMIENICA, mur., 1912. 

NR 18 KAMIENICA, mur., 1930, proj. Leon Feniger. 

NR 20 KAMIENICA, mur., 1914, proj. Jozue Oberleder. 

NR 22 KAMIENICA, mur., 1914, proj. Jozue Oberleder, nadbud. IV piętra 1923.  

NR 24: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 26 KAMIENICA, mur., 1918, proj. Jozue Oberleder. 

NR 28 MYKWA mur., 1913, proj. Henryk Lamensdorf. ob. dom mieszkalny. Od 1994 znajduje 
się muzeum im. Bohdana Lepkiego, zajmujące się gromadzeniem ikon, obrazów, mo-
deli cerkwi, jedną salę poświęcono patronowi muzeum. 

NR 30 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 32 > Augustiańska 5 

ul. Orzeszkowej Elizy 

NR 1 > Dietla 13 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1910, proj. Wawrzyniec Karlseler. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1910. 

NR 7: d. drukarnia / oficyna tylna i obiekty tymczasowe /budynek poza ewidencją 

NR 9 KAMIENICA (narożna ul. Paulińska nr 10), mur., 1911-1912, proj. Ignacy Tislowitz. 

 

NR 2 > Dietla 15 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Łazarz Rock. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1911. 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Ludwik Gutman. 

NR 10 KAMIENICA (narożna ul. Paulińska nr 12), mur., 1911, proj. Ferdynand Liebling i Jozue 
Oberleder lub Ludwik Gutman, mansardy 1919. 

 

 

ul. Kordeckiego 

NR 1 > Dietla 5 

NR 3 DOM, mur., 1932, proj. w 1927 Ferdynand Liebling, Jozue Oberleder i fasada Zygmunt 
Prokesz. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1926, proj. Ferdynand Liebling i Jozue Oberleder, przebud. 1933. 

NR 7 DOM, mur., 1935, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 9 DOM, mur., 1934, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 11: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 13 (narożny Paulińska 4): realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 2 > Dietla 7 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1931, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1931, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 10 KAMIENICA, mur., 1934, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 12 (narożny Paulińska 6): realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

ul. św. Stanisława 

NR 2 > Dietla 1  

NR 4 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Antoni Dostal. 

NR 8a KAMIENICA, mur., 1937, proj. Ignacy Bierer. 

NR 8b KAMIENICA, mur., 1936, proj. Juliusz Eintracht. 

NR 10 SZKOŁA „BAJS JAKOW”, mur., 1929, proj. Samuel Singer i Juliusz Eintracht. 

NR 12 KAMIENICA, mur., 1923, proj. Ferdynand Liebling i Jozue Oberleder. 

NR 14 > Paulińska 2 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  

Mała architektura: tablica KONSPIRACYJNEJ WYTWÓRNI GRANATÓW "MONTOWNIA nr 4" - Paulińska 28; fasada, parter, na l. od bramy 
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VI.1 Dajwór 
 

Numer ZWAK / WAK: VI.1 Nazwa WAK: Dajwór Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: ul. Dajwór – cz. ul. Starowiślnej – cz. ul. św. Wawrzyńca 

Tereny zielone: Skwer przy ulicy Starowiślnej i Dajwór, zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew (bardzo nieliczna), skwer przy Staro-
wiślnej 87 przerobiony na parking. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 
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Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; 
tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii 
komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w na-
stępujących artykułach: 
§36 Dla wyznaczonego terenu MW/U.17 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 223 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-14. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§99 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZP.2 i ZP.8 o podstawowym przeznaczeniu pod ogólnodostępną zieleń urządzoną, w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%, a dla terenu ZP.8: 60%.  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych); 
§100 Dla wyznaczonego terenu zieleni urządzonej ZPz.8 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy 
w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Histo-
rycznego Kazimierza,  



163 

 

b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
W terenie ZPz.8, znajdują się obiekty budowlane, objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu pod adresem ul. Starowiślna 81 
oraz ul. Dajwór 6 – oficyny kamienic. 

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
Plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Zabudowa 

ul. Dajwór 

NR 2 > Starowiślna 77 

NR 2a > Starowiślna 79 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1887-1892, proj. Adam Dębski. NIE ISTNIEJE 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1890. 

NR 8: działka z tymczasową zabudową 

NR 10 FABRYKA OBUWIA S. SCHERERA, ob. dom mieszkalny, mur., pocz. XX. 

NR 12: niezabudowana działka / parking 

NR 14 FABRYKA NARZĘDZI „ESMOT”, następnie Fabryka Artystyczno-Ślusarska Joachima Steinberga, mur., 1902, przebud. 1910. A-961,3.11.1993 

NR 16: OFICYNA TYLNA Fabryki Narzędzi „Esmot”, przebud. 1910. A-961,3.11.1993 

NR 18 FABRYKA MASZYN „MOLITOR”, mur., 1907, przebud. 1931; ob. Żydowskie Muzeum Galicja.  

NR 20 KAMIENICA (narożna ul. św. Wawrzyńca nr 24), mur., k. XIX. 

ul. Starowiślna 

NR 77 KAMIENICA(narożna ul. Dajwór nr 2), mur., 1927, proj. Samuel Singer. 

NR 79 budynek poza ewidencją; obok duża niezabudowana działka sięgająca do ul. Dajwór.  

NR 81 KAMIENICA, mur., 1884-1889, proj. Adam Dębski. 

NR 83 KAMIENICA, mur., 1938, proj. Ignacy Bierer. 

NR 85 KAMIENICA, mur., 1899, przebud.1912, proj. Ludwik Gutman. 

NR 87 OFICYNA, mur., 1929, proj. Henryk Ritterman, 1932. Od ulicy działka niezabudowana / obiekty tymczasowe 

NR 89 WILLA, mur., ok. 1890, przebud. 1904, proj. Tadeusz Stryjeński. Od ulicy działka niezabudowana / obiekty tymczasowe 

NR 91: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 93a/93b KAMIENICA (narożna ul. św. Wawrzyńca nr 34), mur., 1933, proj. Zygmunt Prokesz. 

ul. św. Wawrzyńca 

NR 24 > Dajwór 20 

NR 26 KAMIENICA, mur., pocz. XX. 

NR 28 KAMIENICA, mur., 1892. 

NR 30 KAMIENICA, mur., 1894, proj. Adam Dębski. 

NR 32 KAMIENICA, mur., 1932, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 34 > Starowiślna 93a/93b 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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VI.2 Halicka 
 

Numer ZWAK / WAK: VI.2 Nazwa WAK: Halicka Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” i „Bulwary Wisły” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Miodowej – nasyp kolejowy (ul. Halicka) – cz. ul. Podgórskiej – bulwary wiślane  

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Większy skwer zielony przy skrzyżowaniu ulic Starowiślnej i Podgórskiej. 
Zieleń komponowana swobodnie. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 
 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; 
tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9  
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii 
komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w 
następujących artykułach: 
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§23 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.4 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 7,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-8. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§24 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.5 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,5;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 227 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-7.  
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§25 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.6 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,9;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24 m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-7.  
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§100 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZPz.4, Zpz.5 i Zpz.6 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwarta-
łów zabudowy w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Histo-
rycznego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR 

LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły". 

 
 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRA-
KOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania 
określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczegól-
nych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów 
określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturo-
wego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych tere-
nów zapisane są w następujących artykułach: 
§17Dla wyznaczonego terenu MW/U.1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszka-
niowa wielorodzinną i usługową, ustala się: 
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem § 11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbani-
styczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu 
zapisów § 11) – 19 m; 
4) geometria dachów dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe i dachy płaskie; 
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 5%; 
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 80%; 
W terenie MW/U.1: ze względu na szczególną ekspozycję nakaz harmonijnego 
ukształtowania zamknięcia zespołów zabudowy ulicy Starowiślnej; 
W budynkach mieszkalnych dopuszcza się możliwość lokalizacji lokali usługowych 
w parterze i na pierwszym piętrze, a także w ich podziemnej części (w piwnicach), 
z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 7, który mówi o nakazie powiązania, budynków lokalizo-
wanych w sąsiedztwie Bulwarów, komunikacyjnego -pieszego i funkcjonalnego 
z przestrzenią publiczną, jaką stanowią Bulwary. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

Zabudowa 

ul. Miodowa 

NR 49 > Starowiślna 52 

NR 51 DOM, mur., przed 1939. 

NR 51A > Halicka 1 

Wiadukt kolejowy, ul. Miodowa, mur., 1855 

ul. Halicka 

NR 1 (narożnik ul. Miodowa 51a): budynek poza ewidencją 

NR 3: niezabudowana działka 

NR 5: ? 

NR 7 > Rzeszowska 8 

NR 9: biurowiec /realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

https://msip.um.krakow.pl/)
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NR 11: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją (w podworcu)  

NR 13 > Przemyska 8 

NR 15/16/17/18 SIEDZIBA DYREKCJI KOLEI PAŃSTWOWYCH (narożny ul. św. Wawrzyńca nr 
40), 1922, proj. M. Winiarski; ob. dom mur., 1926, proj. Kowalik. 

 

NR 2: budynek poza ewidencją 

NR 4/6: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 8 > Rzeszowska 7 

NR 10: biurowiec /realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 12: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją (w podworcu)  

NR 14a: biurowiec /realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 14: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

Most kolejowy na Wiśle, 1943 

ul. św. Wawrzyńca 

NR 37: niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 39 KAMIENICA, mur., 1935, proj. Rudolf Morgenbesser, Izydor Goldberger. 

NR 41 KAMIENICA, mur., 1931, proj. Henryk Ritterman. 

NR 43: niezabudowana działka / tereny zielone 

 
NR 36a > Starowiślna 88 

NR 38 KAMIENICA, mur., 1937, proj. Leon Lieberman. 

NR 40 > Halicka 18 

ul. Starowiślna 

NR 52 KAMIENICA (narożna ul. Miodowa nr 49), mur., 1928, proj. Zygmunt Prokesz i Henryk 
Lamensdorf. 

NR 54 KAMIENICA, mur., 1927, proj. Antoni Dostal. 

NR 56/58: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją / PRL 

NR 60 KAMIENICA, mur., 1928, proj. Zygfryd Hausner. 

NR 62 KAMIENICA (narożna ul. Rzeszowska nr 2), mur., 1931, proj. Antoni Dostal i Zygmunt 
Prokesz. 

NR 64 KAMIENICA (narożna ul. Rzeszowska nr 1), mur., 1928-1929, proj. Samuel Singer. 

NR 66 KAMIENICA, mur., 1929, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 68 KAMIENICA, mur., ok. 1930. Edward Skawiński 

NR 70 KAMIENICA, mur., 1928, proj. Mieczysław Sarnecki. 

NR 72: działka niezabudowana / obiekty tymczasowe 

NR 74 KAMIENICA, mur., ok. 1930. 

NR 76 KAMIENICA (narożna ul. Przemyska nr 2), mur., ok. 1930. Samuel Singer (projekt 
całości), Zygmunt Prokesz (plan dodatkowy elewacji frontowej)  

NR 78 KAMIENICA(narożna ul. Przemyska nr 1), mur., 1929, proj. Jozue Oberleder. 

NR 80 KAMIENICA, mur., 1936, proj. Józef Merenda. 

NR 82 KAMIENICA, mur., 1937, proj. Leopold Bachner, Maurycy Stiel. 

NR 84 KAMIENICA, mur., 1936, proj. Leopold Bachner i Maurycy Stiel. 

NR 86 KAMIENICA, mur., 1936, proj. Leopold Bachner i Maurycy Stiel. 

NR 88 (narożna św. Wawrzyńca 36a): realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

ul. Przemyska 

NR 1 > Starowiślna 78 

NR 3 dom akademicki stowarzyszenia studentów UJ „Ognisko”, ob. dom mieszkalny 1924-
1926 Adolf Siódmak 

NR 5 > Halicka 14a 

 

NR 2 > Starowiślna 76 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1931, proj. Bernard Zimmermann. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1931, proj. Juliusz Eintracht i Rudolf Hand. 

NR 8 KAMIENICA (narożna ul. Halicka nr 13), mur., 1932, proj. Michał Jastrzębski. 

ul. Rzeszowska 

NR 1 > Starowiślna 64 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1931, proj. Leon Feniger. 

NR 5: KAMIENICA, mur., 1931, proj. Stefan Żeleński 

NR 7 KAMIENICA (narożna ul. Halicka 8), mur., 1941.  

 

NR 2 > Starowiślna 62 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1931, proj. Rudolf Hand, Juliusz Eintracht. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1931, proj. Rudolf Hand, Juliusz Eintracht. 

NR 8 KAMIENICA (narożna ul. Halicka nr 7), mur., 1933, proj. Juliusz Eintracht, Samuel 
Osiek. 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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VII.1 Szeroka 
 

Numer ZWAK / WAK: VII.1 Nazwa WAK: Szeroka Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. cz. ul. Starowiślnej – cz. ul. Dajwór – tyły Starej Synagogi (granica dz. 83/2) – cz. ul. Józefa – ul. Jakuba – cz. ul. Miodowej  

Tereny zielone: Skwery przy ul. Szerokiej i na ul. Dajwór; cmentarz Remuh; zieleńce na przedpolu Starej Synagogi; skrzyżowanie ul. Miodowej i Starowiślnej. W większości zieleń wysoka, 
swobodne nasadzenia. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA 
KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 
RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształ-
towania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śród-
miejskiej. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczaso-
wych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi 
widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy określono 
w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicz-
nej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii komór-
kowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych 
urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształto-
wania krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym kra-
jobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono 
w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych 
określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w nastę-
pujących artykułach: 
§28 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usłu-
gowej MW/U.9 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę 
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami miesz-
kalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
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1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 223 m n.p.m.;  
3. W odniesieniu do budynku pod adresem ul. Miodowa 33 ustala się nakaz ochrony gabarytów budynku. 
§29 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.10 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-6. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§30 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.11 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,5;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24 m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m. chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-7.  
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§31 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.12 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,9;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 16m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 220 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-5.  
3. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem: ul. Szeroka 38 - kamie-
nica.  
4. W odniesieniu do budynku frontowego, o którym mowa w ust. 3 oraz budynku pod adresem ul. Szeroka 39 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku.  
5. W odniesieniu do nieruchomości, na działkach nr 31/8, 31/9 obr. 12 Śródmieście, dopuszcza się realizację robót budowlanych polegających na budowie budynku frontowego ustalając:  
1) maksymalną wysokość zabudowy: 14m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 219 m n.p.m.;  
2) maksymalną wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: 11m, jednak nie więcej niż do rzędnej: 216 m n.p.m.; 3) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30%.  
§32 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.13 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 18m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 221 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 5-7. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
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§33 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.14 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,7;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 17m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 222 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-6. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§34 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.15 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,3;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 226 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 5; 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§35 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.16 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 223 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-14.  
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§78 Dla wyznaczonego terenu zabudowy usługowej U.2 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 11m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 215 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 4-5.  
3. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Szeroka 16 / ul. Dajwór 1 
(nr rej. A350) – bożnica Popera (Wolfa Bociana), ogrodzenie z 3 bramkami.  
4. W odniesieniu do budynku frontowego, o którym mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku.  
5. W odniesieniu do istniejącego muru oddzielającego teren działki nr 42/1 obr. 12 Śródmieście od ulicy Szerokiej, ustala się nakaz ochrony gabarytów tego obiektu budowlanego oraz 
lokalizacji i wielkości otworów przejściowych. 
§79 Dla wyznaczonego terenu zabudowy usługowej U.3 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,6; 
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3) maksymalną wysokość zabudowy: 12m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 216 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5. 
3. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Szeroka 22 (nr rej. A-697) - 
dom. 
 4. W odniesieniu do budynku frontowego, o którym mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów istniejącego budynku z możliwością rozbudowy na zasadach określonych 
w ust. 5.  
5. W odniesieniu do nieruchomości, na działkach nr 71/1, 170/1, 71/2 obr. 12 Śródmieście, dopuszcza się realizację robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie budynku 
frontowego ustalając:  
1) maksymalną wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: 10m, jednak nie więcej niż do rzędnej 214 m n.p.m.;  
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30%;  
3) nakaz realizacji budynku po stronie zachodniej (wewnętrznej) muru obronnego dawnego „Miasta Kazimierza”;  
4) nakaz ekspozycji reliktów muru obronnego. 
§80 Dla wyznaczonego terenu zabudowy usługowej U.4 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,9;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 14m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 216 m n.p.m.  
3. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Szeroka 24 (nr rej. A-34  
[A-201/M]) – bożnica Stara Synagoga.  
4. W odniesieniu do budynku, o którym mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku. 
§98 Wyznacza się teren zieleni urządzonej ZPc.1 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń obejmującą teren zabytkowego cmentarza. 
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 obejmuje cmentarz, synagogę Remuh oraz dom dozorcy, wpisane do rejestru zabytków (nr rej. A-33 [A-200/M]).  
3. W odniesieniu do budynków synagogi i domu dozorcy, o których mowa w ust. 2 ustala się:  
1) funkcję: budynki usługowe o charakterze sakralnym lub budynki usługowe;  
2) nakaz ochrony bryły i gabarytów budynków;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 13m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględnej zabudowy: 216 m n.p.m.  
4. W wyznaczonym terenie dopuszcza się powstanie budynku frontowego, o funkcji usługowej, na wschodniej niezbudowanej części działki 29/1 obr. 12 Śródmieście przy ul. Szerokiej.  
5. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 8m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 211 m n.p.m., chyba że inne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu 
zostały ustalone w ust. 3. 
§99 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZP.1 i ZP.4 o podstawowym przeznaczeniu pod ogólnodostępną zieleń urządzoną, w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%,  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych); 
3) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w terenie ZP.4.  
3. Oznaczony na rysunku planu fragment terenu ZP.4 obejmuje obszar wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-34 [A-201/M]) – teren wokół bożnicy - Starej Synagogi.  
4. W terenie ZP.4, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu (nr rej. A-96) – pozostałości murów obronnych daw-
nego miasta Kazimierz.  
5. W terenie ZP.4, znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu - mur oddzielający działkę 98/1 od działki 83/2 obr. 12 Śródmieście.  
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6. W odniesieniu do obiektów znajdujących się w terenie ZP.4 wymienionych w ust. 4 i ust. 5 ustala się ich ochronę, z dopuszczeniem realizacji robót budowlanych mających na celu ich 
wyeksponowanie m.in. poprzez odbudowę lub rekompozycję obiektów historycznych, rzeźby terenu, detalu oraz zieleni. 
§100 Dla wyznaczonego terenu zieleni urządzonej ZPz.12 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy 
w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
§101 Wyznacza się teren zieleni urządzonej ZPs.1 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody. 
2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 95%.  
3. W wyznaczonym terenie znajduje się obiekt budowlany, objęty ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu – pomnik Martyrologii 
Żydów. 
4. W odniesieniu do obiektu o którym mowa w ust. 3 oraz ogrodzenia na działce nr 139/3 obr. 12 Śródmieście ustala się nakaz ochrony kształtu i gabarytu. 
§111 Wyznacza się teren placu KP.1 o podstawowym przeznaczeniu pod plac miejski – ulica Szeroka. 
2. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 10%;  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach.  
3. W wyznaczonym terenie znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu – pomnik Martyrologii.  
4. Oznaczony na rysunku planu fragment terenu KP.1 obejmuje obszar wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-34 [A-201/M]) – teren wokół bożnicy - Starej Synagogi. 5. W odniesieniu do 
obiektu wymienionego w ust. 3 ustala się nakaz ochrony z dopuszczeniem przeniesienia w inne miejsce w obrębie wyznaczonego terenu o którym mowa w ust. 4. 
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Starowiślna 

NR 63: obiekt nie istnieje / niezabudowana działka / tereny zielone 
(narożnik ul. Miodowej)  

NR 65/67, KAMIENICA, mur., 1923, proj. Samuel Singer. 

NR 69 KAMIENICA, mur., 1932, proj. Edward Bujak. 

NR 71 KAMIENICA, mur., 1899, Władysław Kleinberger, 1911, prze-
bud. 1956. 

NR 73 OFICYNA (narożna ul. Szeroka nr 12), mur., 1 poł. XIX, 1873. 

NR 75 KAMIENICA, mur., 1929. 

ul. Dajwór 

NR 1 > Szeroka 16 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1924, proj. Abraham Abramowicz. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1927, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 7 > Szeroka 22 

NR 9: teren zielony przed Starą Bożnicą 

NR 11: teren zielony przed Starą Bożnicą 

NR 13: teren zielony przed Starą Bożnicą 

ul. Józefa 

NR 36 KAMIENICA, dawna Synagoga Chewra Ner Tamid (narożna ul. 
Jakuba), mur., k. XVI, XVI w. włoscy architekci m.in. Bartło-
miej Berecci1 poł. XIX, k. XIX;  

NR 38: BOŻNICA WYSOKA zbudowana ok. 1556–1563 r., wielokrot-
nie niszczona pożarami i remont., m.in. 1693, 1897, 1900, 
przebud., adaptacja i kons. 1969-1971;A-91 
/24.01.1936/10.05.1973; A-218/M 

NR 40 ŻYDOWSKA SZKOŁA ELEMENTARNA (heder) nr 40, mur., 
XVI/XVII, niszczona pożarami m.in. 1693, nadbud. I piętra 
1773, przebud. 1845, proj. Feliks Radwański, przebud. ganku 
1881, budowa oficyny 1908, proj. Zygmunt Prokesz, remont. 
I połączenie z bożnicą 1969-1971.A-455, 26.03.1968 

NR 42 DOM MODLITWY Kowea Itim l’Tora, mur., zbudowany w 1810 
r. na miejscu starszego z 1773, i przystosowany na dom mo-
dlitwy ok. poł. XIX, przebudowany i remont. 1912-1913, proj. 
Łazarz Rock. 
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NR 44: budynek poza ewidencją / realizacja współczesna 
NR 46: budynek poza ewidencją / realizacja współczesna 

ul. Jakuba 

Ze względu na mur cmentarza Remuh numery są niemal wyłącznie nieparzyste. 

NR 4 > Ciemna 19 

ul. Ciemna 

NR 1: ? 

NR 3 > Szeroka 29 

NR 5: niezabudowana działka 

NR 7: niezabudowana działka 

NR 9: niezabudowana działka 

NR 11: budynek poza ewidencją 

NR 13 KAMIENICA, mur., 1 poł. XIX, remont z wymianą substancji od 2005. 

NR 15 KAMIENICA, mur., poł. XIX. 

NR 17 KAMIENICA, mur., XVIII, przebud. ok. poł. XIX. 

NR 19 KAMIENICA (narożna ul. Jakuba nr 4), mur., XVIII, przebud. 2 poł. XIX. 

 

NR 2 > Szeroka 28 

NR 4: niezabudowana działka 

NR 6 DOM, mur., XVIII, przebud.1812, 1936, 1845, remont. 1936. A-374, 26.02.1968 

NR 8: niezabudowana działka 

NR 10: niezabudowana działka 

ul. Miodowa 

NR 33: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją / dom mur., 1865-1866 rozebrano 

NR 35: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją / dom mur., 1865, proj. Adam No-
wicki, nadbud. II piętra 1895 rozebrano 

NR 37: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją / dom mur., 1872, nadbud. II pię-
tra1891, proj. Zygmunt Luks rozebrano 

NR 39 KAMIENICA (narożna ul. Szeroka nr 1), mur., 1929, remont. 1956. 

NR 41 > Szeroka 2 (od Miodowej działka za ceglanym murem)  

 

NR 43 KAMIENICA (narożna ul. Szeroka nr 3), mur., 1890, remont.1953. 

NR 45: niezabudowana działka / skwer 

NR 47: niezabudowana działka / skwer 

ul. Szeroka 

NR 1 > Miodowa 39 

NR 2 KAMIENICA JORDANÓW (narożna ul. Miodowa nr 41), mur., XIV/XV, XVI-XVII, remont. 
z przebudową dachu 1845, 1885, remont. 1948-1956. Opis z 1928 Kraków – ul. Szeroka 
2, dom, w którym miał być pierwszy Uniwersytet Krakowski. Budowla 2-piętrowa. Mury 
bardzo grube, w dolnych partiach z bloków kamiennych, ceglane. Portal zamknięty pół-
kolem u góry, kamienny, skromny, lecz interesujący. Odrzwia kamienne na I p. od tyłu 
(przy ganku) mają ornament. Inne odrzwia kamienne. Sień i sale sklepione. Izba (sala) 
na I p. sklepiona. W ścianie od podworca 3 okna dzielone murkami z półkolumienkami, 
w oknach siedzenia – całość sali bardzo interesująca i ładna. Są stropy drewniane. W po-
dworcu widać resztki dawnych murów miejskich7.A-286 z 29.09.1947 

NR 3 > Miodowa 43 

NR 4: niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 5/6 KAMIENICA mur., 1911 d. MYKWA WIELKA, mur., XV/XVI (?), pierwsza wzmianka 1567, 
po 1608 nazwana „Wielką Mykwą”, gruntownie przebud. pocz. XIX, remont. 1865 
i XIX/XX, zdewastowana 1939-1945, przebud. i adaptowana 1974-1977, proj. Zdzisław 
Gołąb; łaźnia rytualna znajduje się w podziemiach budynku nr 6, który jest przedmio-
tem wpisu do rejestru: A-306, 7.07.1966; A-302/M 

NR 7 KAMIENICA, mur., k. XV w., odbudowana po 1945 

NR 8 DOM, mur., XV, k. XIX, remont. 1974-1976. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 2 poł. XIV, XVI, 1876, remont. 1966. 

NR 10 KAMIENICA, mur., 1899, proj. W. Streingerger. 

NR 11: nie ma takiego numeru 

NR 12 KAMIENICA, mur., 1 poł. XV, XVII, poł. XIX, XIX/XX. 

NR 13 DOM, mur., XVI, przebud. XVII, remont. 1895 i 1917. A-966, 7.12.1993 

NR 14 DOM, mur., 2 poł. XV, 1835, 1899. 

NR 15 DOM, mur., 1842, 1854-1855, remont. 1954. A-519, 21.03.1968 

NR 16 DOM (łączy się z posesją ul. Dajwór nr 1), dawna BOŻNICA WOLFA POPPERA (Bo-
ciana); fundacji tegoż, położona na zapleczu jego domu; mur., z ok. 1620 r., szkarpy 
XVIII/XIX, restaur. i przebud. 1813 i 1827, przebud. ok. 1898, proj. Nachman Kopald,  

NR 36 działka niezabudowana / obiekty tymczasowe komendy policji / poza ewidencją 

                                                 
7 Dziennik Olesia, s. 21 
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zdewastowana 1939-1945, remont. ok. 1965, ogrodzenie 3 bramkami, mur., XIX, rekonstr. 
1966. A-350, 28.01.1936, A-226 z 16.01.2009 

NR 17 KAMIENICA, mur., XVI, XVII, 1859, 1889. 

NR 18 DOM, mur., 1927, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 19: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 20 (narożny ul. Na Przejściu) realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 21: nie istnieje / niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 22 DOM (narożny ul. Dajwór nr 7), mur., XVII, 1 poł. XIX, nadbud. i modernizacja 1904, 
mansarda 1955. A-697, 9.06.1986. Obok relikty bożnicy Na Górce; wiek XV kamienica 
(XV-pocz. XVI w.?) przy murze obronnym Kazimierza; ok. 1617 piętro przeznaczone 
przez Mojżesza Jakubowicza Jekelesa na bożnicę dla jego zięcia, Natana Spiry. 
Liczne przebudowy w XIX-XX w. Rozebrana w marcu 1941 przez Niemców.  

NR 23: nie istnieje / niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 24 BOŻNICA STARA, mur. zbudowana w XV w. (po 1494?), zniszczona pożarem 1557, 
odbudowana do 1570 r. proj. Mateusz Gucci, kilkakrotnie przebud., dobud. babińców 
1 poł. XVII, zmiana dachów 1888, przebud. 1904-1913, proj. Zygmunt Hendel, nadbud. 
piętra 1923, zniszczona 1941, prace konserwatorskie 1956-1959, proj. Józef Jamroz 
i Józef Ptak 1970, ob. Muzeum Judaistyczne; cmentarz, wzmiankowany w latach 
1517–1533, zlikwidowany ok. połowy XVI w.; A-34, 24.01.1936, 2.05.1973, 2.12.2008, A-
201/M z 15.01.2009 

NR 25: nie istnieje / niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 26 > Józefa 46 

NR 27: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją / PRL 

NR 28 DOM (narożny ul. Ciemna nr 2), mur., 1822, 1886, 1891, odbud. 1948-1951; A-520, 
21.03.1968 

NR 29 KAMIENICA (narożna ul. Ciemna nr 3), mur., XVIII, poł. XIX, zniszczony 1945, odbud. 
po 1960 Stefan Świszczowski; A-521, 21.03.1968. 

NR 30 KAMIENICA, mur., XVII, 2 poł. XIX, remont. 1960. 

NR 31 DOM, mur., XVII, 1 poł. XIX, pocz. XX, remont. 1960. 

NR 32 KAMIENICA, mur., XVII, 1 poł. XIX, k. XIX, remont. 1950-1956. 

NR 33 KAMIENICA, mur., 1773, poł. XIX, pocz. XX. 

NR 34 KAMIENICA, mur., 1839, przebud. 1911, 1929 i 1948; Stefan Żołdani. 

NR 35 KAMIENICA, mur., XVII, pocz. XIX, k. XIX, 1948-1950 Stefan Świszczowski; A-522, 
21.03.1968 

 

NR 37 nie istnieje / wylot ul. Lewkowa 

NR 38 KAMIENICA (narożna Lewkowa), mur., XVII, 1808, 1835, 1934, 1945-1959. 

NR 39 OFICYNA, mur., 1892, proj. Józef Hercok. 

NR 40 BOŻNICA REMUH; mur., zbudowana w latach 1553–1558 (spalona 1557, odbud. 1558) 
jako fundacja Izraela Auerbacha dla syna, rabina Mojżesza Isserlesa, na zapleczu 
domu fundatora; bud. Stanisław Baranek, przebud. i remont. XVI/XVII, gruntownie 
przebud. 1829, proj. Antoni Pluszczyński, remont. 1882, prace budowlane i konser-
watorskie 1933, proj. Herman Gutman, gruntownie restaur. restaurowana w 1957-
1968, proj. Stefan Świszczowski. CMENTARZ REMUH, funkcjonujący w latach ok. 
1551–1800, prace konserwatorskie w 1957 r. i od 1991 r.; dom dozorcy, mur., k. XIX, 
remont. 1968; ogrodzenie, mur., 1800. Zał. z funduszu kahału 1551. Najstarsze daty 
na nagrobkach pochodzą z 1552. W związku z dużą migracją Żydów c. dwukrotnie 
powiększano. 1800 na rozkaz władz austr. otoczono go nowym murem i zamknięto 
dla pochówków. Stopniowo ulegał zniszczeniu. Z końcem XIX w. podjęto prace po-
rządkowe i konserwatorskie. W czasie wojny zdewastowany przez Niemców. 1959–
60 prowadzono prace porządkow. W zach. części c. znajduje się zespół nagrobków 
rodziny Isserles, wśród nich Mojżesza Isserlesa zw. Remu, rabina krak. gminy i uczo-
nego (zm. 1572). A-33,18.11.1932, 3.04.1973; A-200/M z 15.01.2009. 

ul. Na Przejściu 

Przy ulicy nie ma adresów. 

ul. Lewkowa 

Przy ulicy idącej tyłami domów przy ul. Szerokiej nie ma adresów.  

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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VII.2 Bawół 
 

Numer ZWAK / WAK: VII.2 Nazwa WAK: Bawół Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Dajwór – cz. ul. św. Wawrzyńca – u. Wąska – cz. ul. Józefa – pd granica działki 83/2 (tyły Starej Synagogi)  

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Plac Bawół z zielenią komponowaną. Skwer przy Synagodze Starej. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 
RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA 
KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabu-
dowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na ca-
łym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających 
punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomuni-
kacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych 
oraz innych urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kultu-
rowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono 
w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych 
terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§37 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.18  
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielo-
rodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi 
w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,6;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 23m, jednak nie więcej niż do wysokości 
bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust.  
4-8.  
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W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§38 Dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej MW/U.19 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m.; chyba, że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-8. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§87 Wyznacza się teren zabudowy usługowej U.11 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi. 
2. W ramach przeznaczenia ustalonego w ust. 1 mieści się w szczególności zabudowa budynkami usługowymi z zakresu nauki i oświaty.  
3. Teren o którym mowa w ust. 1 stanowi obszar dawnej Szkoły Miejskiej wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-1138).  
4. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 232 m n.p.m.  
5. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Wąska 7 – szkoła – gmach 
dawnej Szkoły Miejskiej (nr rej. A-1138). 
6. W odniesieniu do budynku, o którym mowa w ust. 4 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku. 
§ 88 Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.12, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.  
2. Oznaczony na rysunku planu fragment terenu U.12 stanowi obszar dawnej zajezdni tramwajowej wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A- 680).  
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 16m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 220 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 5.  
4. W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu, pod adresem:  
1) ul. Józefa 19 (nr rej. A-451) – kamienica – Collegium Kazimierzowskie;  
2) ul. Józefa 21 (nr rej. A- 452) – dom;  
3) ul. Wawrzyńca 12 (nr rej. A- 680) – część zespołu zabudowy dawnej zajezdni tramwajowej.  
5. W odniesieniu do budynków, o których mowa w ust. 4 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynków. 
§ 112. Wyznacza się Teren Placu, oznaczony symbolem KP.2 o podstawowym przeznaczeniu pod plac miejski – Plac Bawół. 
 2. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30%;  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Dajwór 

NR 15: niezabudowana działka / parking 

NR 17: niezabudowana działka / parking 

NR 19 KAMIENICA, mur., 1924, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 21 KAMIENICA, mur., 1877. Dom wyburzono / pusta 
działka / widoczne pozostałości obwarowań tzw. 
miasta żydowskiego na Kazimierzu, mur., 1627 
(w granicy z kamienicą nr 19). Wymaga konserwacji 
natychmiast. 

NR 23 KAMIENICA, mur., 1900. 

NR 25 > św. Wawrzyńca 22 

ul. św. Wawrzyńca 

NR 14 działka niezabudowana (na rogu ul. Wąskiej) / 
obiekty tymczasowe / poza ewidencją 

NR 16 DOM (narożny ul. Bartosza nr 3), mur., XIX/XX. 

NR 18 KAMIENICA (narożna ul. Bartosza nr 4), mur., 
XIX/XX. 

NR 20 KAMIENICA, mur., 1888, proj. Beniamin Torbe. 

NR 22 KAMIENICA (narożna ul. Dajwór nr 25), mur., k. XIX. 

ul. Wąska 

NR 1 > Józefa 21 

NR 3/5/7 SZKOŁA, ob. podstawowa nr 14, ul. Wąska nr 3/7 
(narożna ul. św. Wawrzyńca nr 14), mur., 1905-1910, 
proj. Jan Zawiejski. gmach dawnej Szkoły Miejskiej 
(ob. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 23 oraz 
VI L.O); A-1138, 24.11.2005. 

 

NR 2 KAMIENICA (narożna ul. Józefa nr 23), mur., XVII, 
przebud. 1852-1859, proj. Feliks Radwański, nad-
bud. III piętra 1929.  

NR 4: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją / 
PRL 
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NR 6: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją (od ul. Bartosza)  

NR 8: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją (od ul. Bartosza)  

NR 10 KAMIENICA, mur., 1921, proj. Samuel Singer. 

NR 12 KAMIENICA, mur., 1920, proj. Antoni Dostal. - POZOSTAŁOŚCI OBWAROWAŃ TZW. MIASTA ŻYDOWSKIEGO NA KAZIMIERZU, mur., 1627. ? w trakcie rozbiórki? przebudowy?  

ul. Józefa 

NR 23 > Wąska 2. 

NR 25/27/29 KAMIENICA – ściany piwnic i portale w nr 27 i 29 zabudowane kamienicą nr 25;, A-454, 26.04.1968orazA-453 z 26.03.1968 

ul. Bartosza 

NR 1 DOM, mur., 1878, d. piekarnia z 1938. 

NR 3 KAMIENICA > św. Wawrzyńca 16 

 

NR 2 KAMIENICA, mur., 1888-1890. Leopold Tlachna 

NR 4 KAMIENICA > św. Wawrzyńca 18 

pl. Bawół 

NR 1 DOM > Bartosza 1 

NR 2 KAMIENICA > Bartosza 2  

NR 3 KAMIENICA, mur., 1908.  

NR 4: realizacja współczesna/ budynek poza ewidencją za nią: archeologia: relikty kościoła św. Wawrzyńca. ok. 1276 zbudowany staraniem rycerza Wawrzyńca jako parafialny kościół 
wsi Bawół, lokowanej jednocześnie na prawie niemieckim. W wyniku lokacji miasta Kazimierza i budowy kościoła Bożego Cała (zob.) utrata praw parafialnych 

NR 5 > Bartosza 2 

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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VII.3 Plac Nowy 
 

Numer ZWAK / WAK: VII.3 Nazwa WAK: Plac Nowy Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: ul. Jakuba – cz. ul. Józefa (granica działek z posesją Kanoników Bożego Ciała) – cz. ul. Bożego Ciała – cz. ul. Miodowej  

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew (bardzo mała ilość). Mały skwer zielony z drzewami przed Synagogą Kupa. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY 
MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY 
MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazi-
mierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania 
zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. 
Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i budyn-
ków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruk-
tury telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, 
masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono 
w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania kra-
jobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych okre-
ślono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się 
do kolejnych terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§39 Dla wyznaczonego terenu MW/U.20 o podstawowym przeznaczeniu 
pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 17m, jednak nie więcej niż do wy-
sokości bezwzględniej zabudowy: 222 m n.p.m.; chyba że inne parametry 
oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zo-
stały ustalone w ust. 5-6; 
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W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§40 Dla wyznaczonego terenu MW/U.21 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 19m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 220 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 5-6. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§41 Dla wyznaczonego terenu MW/U.22 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-8. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§42 Dla wyznaczonego terenu MW/U.23 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 6,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-9. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§43 Dla wyznaczonego terenu MW/U.24 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,2;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy 224 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-7. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§44 Dla wyznaczonego terenu MW/U.25 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,6;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 18m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 222 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 4- 
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W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§48 Dla wyznaczonego terenu MW/U.29 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 22m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 226 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 5-6. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§49 Dla wyznaczonego terenu MW/U.30 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,6;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy 225 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-8. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§50 Dla wyznaczonego terenu MW/U.31 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,4;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 17m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 221 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-7. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§ 84. 1. Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.8, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.  
2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 0,9;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 14m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 217 m n.p.m.  
3. W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu, pod adresem: ul. Warszauera 8 (nr rej.  
A-700) – bożnica Kupa (Szpitalna) oraz na działkach nr 29, 30, 31/1 obr. 13 Śródmieście – pozostałości murów obronnych dawnego miasta Kazimierz (A-96).  
4. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów obiektów 
 § 84 Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.8, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.  
2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 0,9;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 14m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 217 m n.p.m.  
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3. W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu, pod adresem: ul. Warszauera 8 (nr rej.  
A-700) – bożnica Kupa (Szpitalna) oraz na działkach nr 29, 30, 31/1 obr. 13 Śródmieście – pozostałości murów obronnych dawnego miasta Kazimierz (A-96).  
4. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów obiektów. 
§ 85 Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.9, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi. 
2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,3;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 224m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 4.  
3. W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków i ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu, pod 
adresem ul. Jakuba 21 (nr rej. A-32 [A-199/M]) – bożnica Izaaka (Ajzyka Jakubowicza).  
4. W odniesieniu do budynków frontowych, o których mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynków. 
§100 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZPz.14 i ZPz.15 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów 
zabudowy w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%,  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
§102 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZPs.2 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody w zakresie zagospoda-
rowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%;  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
3) dopuszczenie realizacji placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą.  
3. W wyznaczonym terenie znajduje się obiekt budowlany: mur obronny dawnego miasta „Kazimierz”, objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-700 
[A237/M]), oznaczony na rysunku planu w odniesieniu do którego ustala się nakaz ochrony kształtu i gabarytu. 
§ 114 Wyznacza się Teren Placu, oznaczony symbolem KP.4 o podstawowym przeznaczeniu pod plac miejski – Plac Nowy.  
2. W terenie znajduje się obiekt budowlany objęty ochroną konserwatorską wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A- 170) pod adresem Plac Nowy 4b – hala targowa tzw. „Okrąglak”.  
3. W odniesieniu do obiektu, o którym mowa w ust. 2 ustala się:  
1) funkcję: budynek usługowy;  
2) nakaz ochrony w zakresie bryły i gabarytów obiektu z dopuszczeniem odtworzenia szczytów ceglanych nad wejściami do budynku – w formie kamiennych kartuszy;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 9m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględnej zabudowy: 213 m n.p.m.;  
4. W wyznaczonym terenie dopuszcza się powstanie budynku frontowego (pawilonu), o funkcji usługowej, dla którego ustala się:  
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a) dach płaski w formie tarasu widokowego lub sceny,  
b) elewacje wykończone z wykorzystaniem materiałów budowlanych spośród wskazanych: beton architektoniczny, okładziny z kamienia naturalnego oraz drewno.  
5. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 5%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 5m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględnej zabudowy: 209 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 3.  
4) dopuszczenie lokalizacji trwałych i tymczasowych kramów handlowych;  
5) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
6) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach. 

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

ul. Józefa 

NR 7 > Bożego Ciała 22 

NR 9 DWÓR OPATÓW SZCZYRZYCKICH (cystersów), ob. dom mieszkalny, 
mur. 1624-1625; A-449, 26.03.1969 

NR 11 KAMIENICA XV w., 1611-1644, XVIII/XIX w.; d. szkoła parafialna Bożego 
Ciała; A-226, 15.03.1966. 

NR 13 KAMIENICA, mur., 1840, przebud. 1884. 

NR 15 KAMIENICA, mur., k. XVIII, 1 poł. XIX, budowa oficyny 1894, restaur. 
1955; A-450 z 26.03.1968 

NR 17: budynek poza ewidencją / zabudowa tymczasowa / Kolanko nr 6 

NR 19 KAMIENICA, mur., 1815, dobud. oficyny 1875-1887, przebud. ok.1930, 
remont. po 1980. 

NR 21 > Wąska 1. 
 
NR 12 > Bożego Ciała 18/20  

NR 14 DOM, mur., k. XVIII, 1834, 1837, 3 ćw. XIX, 1901. 

NR 16 KAMIENICA, mur., k. XVIII, gruntownie przebud. 1844, proj. August 
Pluszyński, nadbud. III piętra i przebud. 1899, remont. po 1980; „Dom 
Aktora” S. Hermanowski; A-679, 30.09.1985 

NR 18 KAMIENICA, mur., XVIII, 1815; przebud. 1836-1838, proj. z 1833 bud. 
S. Hermanowski, nadbud. II piętra 1889. Collegum Kazimierzowskie – 
Instytut Pedagogiki; A-451, 26.03.1969. 

NR 20 KAMIENICA (narożna ul. Nowa nr 3), mur., 1 poł. XIX, nadbud. II pię-
tra 1889. 

NR 22 KAMIENICA (narożna ul. Nowa 2), mur., XVIII, przebud. 1858, proj. An-
toni Stacherski, dobud. oficyny 1871. - POZOSTAŁOŚCI OBWAROWAŃ 
TZW. MIASTA ŻYDOWSKIEGO NA KAZIMIERZU, mur., 1627. 

NR 24 KAMIENICA, XVIII w., ob. hotel 

NR 26 KAMIENICA (narożna ul. Estery nr 22), mur., 1841 do 1874, proj. Paweł 
Barański, nadbud. II piętra k. XIX, nadbud. III piętra 1 ćw. XX. 

NR 28 > Kupa 17 

NR 30/32 > Kupa 26 

NR 34 KAMIENICA (narożna ul. Jakuba nr 33), mur., XVIII, przebud. 1824, 
1863, zrujnowana 1897, odbud. ok. 1900, przebud. 1931-1933. A-885, 
31.05.1991. 
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ul. Bożego Ciała 

NR 6 KAMIENICA (narożna ul. Miodowa nr 11), mur., 1896, proj. Leopold Tlachna. 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1893, proj. Leopold Tlachna. 

NR 10 KAMIENICA, mur., 1892, proj. Leopold Tlachna, rozbudowa 1906-1907, adaptacja 
wnętrz 1911, proj. Ignacy Tislowitz, remont. 1954. 

NR 12 KAMIENICA, mur., 1890, nadbud. III piętra 1921, proj. Edward Skawiński. 

NR 14 KAMIENICA, mur., 1890, nadbud. III piętra 1920, proj. Edward Skawiński, przebud. 
sieni 1931. 

NR 16 KAMIENICA > Meiselsa 20 

NR 18/20 ZAJAZD, ob. dom mieszkalny, (narożny ul. Józefa nr 12 i ul. Meiselsa nr 15), mur., 
XVI/XVII, 1801, 1838, proj. Paweł Barański, 2 poł. XIX, remont. 1962-1964; A-227, 
15.03.1966, zmiana decyzji z26.08.1994 

NR 22 KAMIENICA (narożna ul. Józefa nr 7), mur.,1815, remont. 1872, proj. Paweł Barański, 
rozbud. 1879, proj. Karol Knaus. A-777, 2.09.1988 

ul. Miodowa 

NR 11 > Bożego Ciała 6 

NR 13 KAMIENICA, mur., 1898, proj. Leopold Tlachna, 1937-1938. 

NR 15 KAMIENICA, mur., 1896, proj. Beniamin Torbe, 1912, proj. Ludwik Gutman, 1933.  
A-1057, 26.05.1997 

NR 17 KAMIENICA, mur., 1909, przebud.1921, proj. Antoni Dostal. 

NR 19 KAMIENICA, mur., 1905, proj. Aleksander Biborski, 1921, 1937. 

NR 21 KAMIENICA (narożna ul. Estery nr 1), mur., 1874, nadbud. 1906, proj. Beniamin Torbe, 
1936, remont. 1957. 

NR 23 KAMIENICA (narożna ul. Estery nr 2), mur., k. XIX. 

NR 25 KAMIENICA, mur., 1898, przebud. 1937. 

NR 27 > Warszauera 8. 

NR 29 KAMIENICA, mur., 1898, proj. Adam Dębski, nadbud. 1927, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 31 > Jakuba 1 

ul. Jakuba 

NR 1 (narożna Miodowa 31): budynek poza ewidencją / zabudowa tymczasowa / działka 

NR 3 KAMIENICA (narożna ul. Warszauera nr 10), mur., pocz. XX. 

NR 5: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 7: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 9: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 11 KAMIENICA, mur., 1897, proj. Adam Dębski, nadbud. II piętra 1928. 

NR 13: niezabudowana działka 

NR 15: niezabudowana działka 

NR 17: niezabudowana działka 

NR 19 DOM, mur., 1925, proj. Ludwik Gutman 

NR 21-25 (nieparzyste) nie istnieją, działki weszły w obszar synagogi Izaaka (Kupa 18)  

NR 27 > Izaaka 7 

NR 29 KAMIENICA, mur., k. XIX. 

NR 31 KAMIENICA, mur., k. XIX. 

NR 33 > Józefa 34 

ul. Estery 

NR 1 > Miodowa 21 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1909, proj. Leopold Tlachna. 

NR 5 DOM (narożny pl. Nowy 10), mur., 1909, proj. Leopold Tlachna, dobud. oficyny 1922, 
proj. Edward Skawiński. Numery nieparzyste kończą się na numerze 5. 

NR 2 > Miodowa 23 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1882. 

NR 6 KAMIENICA (narożna ul. Warszauera 6), mur., 1909, proj. Leopold Tlachna. 

NR 8 > Warszauera 1 

NR 10 KAMIENICA (pl. Nowy 10), mur., 1896, proj. Józef Hercok, nadbud. oficyny 1921.  

NR 12 DOM, mur., 1871, proj. Jacek Matusiński, przybudówka 1882. 

NR 14 KAMIENICA, mur., 1882, nadbud. II piętra 1889, dobud. oficyny 1913. 

NR 16 KAMIENICA, mur., 1882, przebud. fasady 1936. 

NR 18 > Kupa 6 

NR 20 > Izaaka 1 

NR 22 > Józefa 26 

ul. Warszauera 

NR 1 KAMIENICA (narożna ul. Estery nr 8), mur., k. XIX. 

NR 3 > Kupa 1 

NR 5: numer nie istnieje 

NR 7 numer nie istnieje 

NR 9 > Kupa 2 

NR 11 > Jakuba 7 
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NR 2 numer nie istnieje (działka w obrębie kamienicy nr 6)  

NR 4 numer nie istnieje (działka w obrębie kamienicy nr 6)  

NR 6 > Estery 6 – miedzy numerem 6 i 8 pozostałości murów obronnych dawnego miasta 
Kazimierza 1340; A-96, 3.02.1931, 3.03.1931, 12.04.1931, 2.06.1936, 30.04.1938. 

NR 8 BOŻNICA KUPA (Szpitalna; Ubogich); mur., zbudowana ok. 1645 r. jako fundacja ka-
hału dla najuboższych, przebudowana 1830-1834, dobud. skrzydła zach. ok. poł. XIX, 
przedłużenie skrzydła zach. 1864, proj. Świerzyński, przebud. l. 20 i 30 XX, proj. Zyg-
munt Prokesz, zniszczona 1939-1945, cz. odbud. po 1945.ok. 1830 r., konserwowana 
w latach 1993–1998. A-700, 30.07.1986, A-237/M z 27.01.2009 

NR 10 > Jakuba 3 

pl. Nowy 

NR 1: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 2 - niezabudowana działka / od strony placu relikty muru Miasta Żydowskiego; zbudo-
wany po 1608; burzony od 1882. Mur między Miastem Żydowskim a częścią chrze-
ścijańską wzniesiony po ostatecznym ustaleniu granic miasta 1608, może w związku 
z działalnością ks. Marcina Kłoczyńskiego ok. 1627.  

NR 3 > Józefa 22. 

NR 4 KAMIENICA, mur., ok. 1890. 

NR 4a: TOALETY na pl. Nowym / obiekt poza ewidencją 

NR 4b RZEŹNIA RYTUALNA, TZW. OKRĄGLAK, mur.-drewn., 1900, składa się z wewnętrznej 
hali i okalającego ją pierścienia z punktami handlowymi (na planie dwunastokąta). 
Budynki oddziel niezadaszony korytarz stanowiący wejście do sklepików. Do 
obiektu prowadzą wejścia od strony zachodniej i wschodniej; w 1927 wydzierża-
wiony Gminie Żydowskiej i adaptowana na rzeźnię rytualną drobiu 1927, proj. Józef 
Weinberger; od 1945 hala targowa. A-170/M 19.12.2008 

NR 5 > Meiselsa 17. 

NR 6 > Meiselsa 24. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Jozue Oberleder.  

NR 8 KAMIENICA, mur., 1923, proj. Ferdynand Liebling i Jozue Oberleder. 

NR 9 KAMIENICA, mur., ok. 1890, przebud.1917, proj. Stanisław Mehl, remont. 1992. A-933, 
23.12.1992 

NR 10 > Estery 5 

ul. Kupa 

NR 1: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 3: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 5: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 7: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 9: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 11 > Izaaka 3 

NR 13 KAMIENICA, mur., 1836, nadbud. II i III piętra k. XIX. 

NR 15 KAMIENICA, mur., 1825-1835, nadbud. II piętra ok. 1880. A-473, 20.03.1968 

NR 17 KAMIENICA (narożna ul. Józefa nr 28), mur., 1829, proj. S. Hermanowski, nadbud. 
II piętra ok. 1890. 

 

NR 2 KAMIENICA, mur., 1898, proj. Nachman Kopald, nadbud. II piętra1905, nadbud. III pię-
tra 1929. 

NR 4 DOM, mur., 1883, nadbud. II piętra 1908, proj. Nachman Kopald. 

NR 6 DOM (Estery 18 / Izaaka pierzeja), mur., 3 ćw. XIX, zamieniony na magazyn1924; dru-
karnia. budynek wyłączony z ewidencji 17.05.2017 / realizacja współczesna / budynek 
poza ewidencją 

NR 8: niezabudowana działka 

NR 10: niezabudowana działka 

NR 12: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 14: niezabudowana działka / oficyna tylna od ul. Jakuba  

NR 16 BOŻNICA MIZRACHI, wybudowana około 1930; mały budynek przylegający od strony 
północnej do synagogi Izaaka; powstał z inicjatywy członków ortodoksyjnej partii 
Mizrachi. 

NR 18 BOŻNICA IZAAKA (Ajzyka), mur., zbudowana w latach 1638–1644 jako fundacja Iza-
aka (Ajzyka) Jakubowicza Jekelesa; bud. Jan Laitner (?), zniszczona 1656, remont. 
1857, dobud. domu modlitwy 1923, zdewastowana 1939-1945, cz. remont. po 1945, 
zniszczona pożarem 1981, remont. w latach 1990–1995. A-32, 24.01.1936, 3.04.1973, 
A-199/M 

NR 20 > Izaaka 5 

NR 22 KAMIENICA, mur., 1891, proj. Wolf Kampel. 

NR 24 KAMIENICA, mur., 1895, nadbud. II piętra 1912. 

NR 26 (KAMIENICA narożna ul. Józefa nr 30/32), mur., k. XIX. 

ul. Izaaka 

Numery są tylko nieparzyste. 

NR 1 KAMIENICA (narożna ul. Estery nr 20), mur., 1912. 

NR 3 KAMIENICA (narożna ul. Kupa nr 11), mur., 1905, nadbud. II piętra1912. 
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NR 5 KAMIENICA (narożna ul. Kupa nr 20), mur., XVII, przebud. 1844, proj. Paweł Barański, 
dobudowa dwóch izb na parterze 1891, proj. Leopold Tlachna, 1932; synagoga Sto-
warzyszenia Bóżniczego Szir (z hebr. Pieśń) założona w 1898; podczas II wojny świa-
towej hitlerowcy zdewastowali bożnicę; z pierwotnego wyposażenia synagogi nic 
się nie zachowało. Od czasu zakończenia wojny w synagodze znajdują się mieszka-
nia i lokale użytkowe; ob. Siedziba Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokra-
cji. A-430, 2.04.1968. 

NR 7 KAMIENICA (narożna ul. Jakuba nr 27), mur., XVII/XVIII, przebud. 1825, proj. Michał 
Wąsowicz, pocz. XX. A-431, 2.04.1968 

ul. Nowa 

NR 1: niezabudowana działka 

NR 2 > Józefa 22. 

NR 3 > Józefa 20. 

ul. Meiselsa 

NR 15 ZAJAZD > Bożego Ciała 18/20 / niezabudowana działka 

NR 17 DOM MODLITWY B’NEI EMUNA (narożny pl. Nowy 5), mur., zbudowany 1886-1887, 
proj. Jacek Matusiński; restaurowany i adaptowany w latach 1991–1993 proj. Dariusz 
Gruszka dla ob. Centrum Kultury Żydowskiej. A-838, 1.02.1990, zmiana decyzji 
25.08.1994 

 
NR 20 KAMIENICA (narożna ul. Bożego Ciała nr 16), mur., 1912, proj. Jozue Oberleder. 

NR 22 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Jozue Oberleder. 

NR 24 KAMIENICA (narożna pl. Nowy nr 6), mur., 1913, proj. Jozue Oberleder. 

 

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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VII.4 Miodowa 
 

Numer ZWAK / WAK: VII.4 Nazwa WAK: Miodowa Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: NIE Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Miodowej – nasyp kolejowy – cz. ul. Joselewicza – ul. Brzozowa 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 
RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 
 
 
 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA 
KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabu-
dowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na ca-
łym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających 
punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury teleko-
munikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazo-
wych oraz innych urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kultu-
rowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono 
w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych 
terenów zapisane są w następujących artykułach:  
§22 Dla wyznaczonego terenu MW/U.3 o podstawowym przeznaczeniu pod za-
budowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-
usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 22m, jednak nie więcej niż do wysokości 
bezwzględniej zabudowy: 225m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-
8. 
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W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§27 Dla wyznaczonego terenu MW/U.8 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-9. 
§ 77 Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.1, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi. 
2. W ramach przeznaczenia ustalonego w ust. 1 mieści się w szczególności zabudowa budynkami usługowymi z zakresu nauki i oświaty.  
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%; 
 2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,9;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 223 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu zostały ustalone w ust. 5-6.  
4. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Miodowa 36  
(nr rej. A-861) - dawna Szkoła Miejska im. ks. Piramowicza.  
5. W odniesieniu do budynku frontowego, o którym mowa w ust. 4 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku.  
6. W odniesieniu do budynku frontowego, na działce nr 125/7 obr. 11 Śródmieście ustala się nakaz ochrony kompozycji elewacji i gabarytów istniejącego budynku ustalając:  
1) dopuszczenie rozbudowy od strony dziedzińca;  
2) zalecenie realizacji stropodachu o nawierzchni stanowiącej teren biologicznie czynny, jako miejsca rekreacji, na budynku frontowym wraz z niezbędnymi elementami budowlanymi 
(takimi jak: wiatrołapy, zadaszenia nad wejściami, barierki, mała architektura etc.). 
§ 97 Dla wyznaczonego terenu sportu i rekreacji US.1 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami sportu i rekreacji, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30%;  
2) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą;  
3) zakaz lokalizacji budynków, z dopuszczeniem realizacji przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych. 
§ 100 Dla wyznaczonego terenu ZPz.3 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy w zakresie zago-
spodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%,  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Histo-
rycznego Kazimierza, b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

ul. Miodowa 

NR 30 > Brzozowa 20/22 

NR 32 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Jozue Oberleder. 

NR 34 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Jozue Oberleder. 

NR 36-36A SZKOŁA MIEJSKA IM. KS. PIRAMOWICZA, ob. 
podstawowa nr 11, mur., 1886-1887, proj. Stefan Żoł-
dani, modernizacja wnętrz 1910, przebud. 1965.  
A-861, 4.10.1990 

NR 40: niezabudowana działka / obiekty tymczasowe 

NR 42: niezabudowana działka / obiekty tymczasowe 

ul. Berka Joselewicza 

NR 1 KAMIENICA > Brzozowa 12 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1904, proj. Beniamin Torbe. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1909, proj. Leopold Tlachna. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1897, przebud. 1908, proj. Julian Gra-
bowski. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1907, proj. Beniamin Torbe. 

NR 11 KAMIENICA, mur., 1907, proj. Beniamin Torbe, nadbud. 
III piętra 2 poł. XX. 

NR 13 > Starowiślna 47 

NR 15 > Starowiślna 42 

NR 17 KAMIENICA, mur., ok. 1898. 

NR 19 KAMIENICA, mur., ok. 1898. 

NR 21/21a: budynek poza ewidencją 

ul. Brzozowa 

NR 12 DOM (narożny ul. Berka Joselewicza nr 1), mur., 1907, 
proj. Beniamin Torbe. 

NR 14 KAMIENICA, mur., 1905, proj. Beniamin Torbe. 

NR 16 KAMIENICA, mur., 1899, proj. Aleksander Biborski, 
nadbud. 1903, proj. Zygmunt Grunberg. 

NR 18 KAMIENICA, mur., 1896, nadbud. 1920, proj. Samuel 
Singer. 

NR 20/22 KAMIENICA (narożna ul. Miodowa nr 30), mur., 
1910, proj. Ludwik Gutman. 
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ul. Starowiślna 

NR 47 KAMIENICA (narożna ul. Berka Joselewicza nr 13), mur., 1897, proj. Nachman Kopald. 

NR 49 KAMIENICA, mur., 1897, proj. Beniamin Torbe, nadbud. III piętra 1928, proj. Antoni Dostal. 

NR 51 KAMIENICA, mur., 1890, przebud. 1912. 

NR 53 KAMIENICA, mur., 1889. 

NR 55 KAMIENICA, mur., 1892, proj. Wilhelm Apter. 

NR 57 KAMIENICA, mur., 1939, proj. Juliusz Eintracht. 

NR 59: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją / PRL 

NR 61: niezabudowana działka / obiekt nie istnieje; miejsce pod szkołę ul. Miodowa 36/36a. 

 

NR 42 KAMIENICA (narożna ul. Berka Joselewicza nr 15), mur., ok. 1890. 

NR 44 KAMIENICA, mur., 1899-1901, Beniamin Torbe (kamienica), proj. Józef Hercok (oficyna), nadbud. III piętra 1923, proj. Salomon Feldmann. A-1091, 28.07.1998 

NR 46 KAMIENICA, mur., ok. 1890 szkoła – d. Zakład Kształcenia Izraelickich Rzemieślników 

NR 48 KAMIENICA, mur., ok. 1890. szkoła – d. Zakład Kształcenia Izraelickich Rzemieślników 

NR 50 KAMIENICA (narożna ul. Miodowa nr 40), mur., d. Zakład Wychowawczy dla Osieroconych Chłopców Izraelickich 1887 Karol Knaus 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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VII.5 Brzozowa 
 

Numer ZWAK / WAK: VII.5 Nazwa WAK: Brzozowa Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Joselewicza – ul. Podbrzezie – cz. ul. Miodowej – ul. Brzozowa 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Synagoga stała kiedyś w niewielkim ogrodzie otoczonym murem. W wyniku 
regulacji ulic z dawnego ogrodu pozostał tylko skrawek znajdujący się za budynkiem, na którym urządzono plac zabaw żydowskiego przedszkola, teren jednak jest dostępny poza 
godzinami działania przedszkola. Przed synagogą skwer obsadzony krzewami i otoczony żywopłotem. Dużym ogólnodostępnym terenem zielonym jest skwerek kółeczko. Z kompono-
wanym układem zieleni. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR 
LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie zaka-
zuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczaso-
wych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształ-
towania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii komór-
kowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono 
w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 
kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w nastę-
pujących artykułach: 
§46 Dla wyznaczonego terenu MW/U.26 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budyn-
kami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami usłu-
gowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,3;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 23m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej 
zabudowy: 226 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-6; 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do re-
jestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywi-
dualne ustalenia. 
§ 82 Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.6, o podstawowym 
przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.  
2. W ramach przeznaczenia ustalonego w ust. 1 mieści się w szczególności zabudowa budyn-
kami usługowymi z zakresu nauki i oświaty. 
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3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,6;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 18m, jednak nie więcej niż wysokości bezwzględnej zabudowy 221 m n.p.m.  
4. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęte ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Podbrzezie 3 - szkoła.  
5. W odniesieniu do budynku, o którym mowa w ust. 4 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku. 
§ 83 Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.7, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi. 
 2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 17m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 220 m n.p.m.  
3. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Miodowa 24 (nr rej. A-701 
[A301/M]) – bożnica Tempel „Postępowa” wraz z ogrodzeniem).  
4. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów obiektów. 
§99 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZP.3 i ZP.5 o podstawowym przeznaczeniu pod ogólnodostępną zieleń urządzoną, w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%,  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych); 
§100 Dla wyznaczonego terenu zieleni urządzonej ZPz.11 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy 
w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%,  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
§ 103 Wyznacza się Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZPs.3 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody.  
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 stanowi otoczenie bożnicy Tempel wpisane do rejestru zabytków (nr rej. A-701 [A-301/M]).  
3. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 50%;  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
3) dopuszczenie realizacji placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą.  
4. W wyznaczonym terenie znajduje się obiekt budowlany, objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-701), oznaczony na rysunku planu – ogrodzenie 
bożnicy Tempel („Postępowa”), w odniesieniu do którego ustala się nakaz ochrony kształtu i gabarytu z możliwością wykonania dodatkowych przejść. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

 

https://msip.um.krakow.pl/)


207 

 

 
Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie  

Zabudowa 

ul. Miodowa 

NR 24 SYNAGOGA POSTĘPOWA TEMPEL (narożna ul. Podbrzezie nr 1); 
z mur. budowana w latach 1860–1862 proj. Ignacy Hercok, przy-
budówka wsch. 1868, proj. Teofil Lamyrski, przebud. 1893-1894, 
proj. Beniamin Torbe, przebud. z dodaniem naw pn. i pd. 1924, 
proj. Ferdynand Liebling i Jozue Oberleder, konserwowana w la-
tach 1994–2000. A-701, 30.07.1986; A-301/M 

NR 24a KAMIENICA, mur., 1924, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 26 SZKOŁA LUDOWA CHEDER IWRI I GIMNAZJUM TACHKEMONI, 
ob. dom mieszkalny, mur., 1929-1931, proj. Bernard Zimmermann. 
Budynek zbudowanym z inicjatywy ortodoksyjno-syjonistycznej 
partii Mizrachi. Po zakończeniu II wojny urządzono tu schronisko 
dla ocalonych z Holocaustu Żydów.  

NR 28 KAMIENICA, mur., 1840-1850, proj. August Pluszyński, 1883, nad-
bud. 1921. 

NR 28a > Brzozowa 17 

ul. Podbrzezie 

NR 1 > Miodowa 24 

NR 3 ŻYDOWSKA SZKOŁA RZEMIOSŁ, ob. Akademia Pedagogiczna, 
mur., 1937-1938; wzniesiona z inicjatywy Żydowskiego Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej i Średniej. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1937-1939, proj. Izydor Goldberger. 

ul. Brzozowa 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1925. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1898-1899, nadbud. III piętra od podwórza 1925, 
proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 11 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Henryk Lamensdorf.  

NR 13 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Henryk Lamensdorf.  

NR 15 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 17 KAMIENICA (narożna ul. Miodowa nr 28a), mur., 1922, proj. Jozue 
Oberleder, przebud. 1930, proj. Ludwik Gutman. 

 
Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  

  



208 

 

VIII.1 Zajezdnia 
 

Numer ZWAK / WAK: VIII.1 Nazwa WAK: Zajezdnia Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Bulwary Wisły”, „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Gazowej – cz. ul. św. Wawrzyńca – granica z elektrownią i gazownią 

Tereny zielone: Gęsta zabudowa budynków zajezdni i jej użytkowanie uniemożliwia rozwój zieleni. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR 
LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie zaka-
zuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczaso-
wych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształto-
wania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii komór-
kowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono 
w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 
kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w następujących 
artykułach: 
§ 88 Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.12, o podstawowym prze-
znaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.  
2. Oznaczony na rysunku planu fragment terenu U.12 stanowi obszar dawnej zajezdni tramwajo-
wej wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A- 680).  
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 16m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej za-
budowy: 220 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
zostały ustalone w ust. 5. 4. W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną kon-
serwatorską, wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu, pod adresem:  
1) ul. Józefa 19 (nr rej. A-451) – kamienica – Collegium Kazimierzowskie;  
2) ul. Józefa 21 (nr rej. A- 452) – dom;  
3) ul. Wawrzyńca 12 (nr rej. A- 680) – część zespołu zabudowy dawnej zajezdni tramwajowej.  
5. W odniesieniu do budynków, o których mowa w ust. 4 ustala się nakaz ochrony bryły i gabary-
tów budynków 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR 

LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  

 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 
kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w następujących 
artykułach: 
§ 28 Wyznacza się teren oznaczony symbolem Up.3 z przeznaczeniem pod usługi kultury i sztuki, 
muzea, galerie, sale wielofunkcyjne.  
1.W wyznaczonym terenie oznacza się na Rysunku Planu granic zespołu zajezdni tramwajowej, 
wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-680, obejmującą teren i obiekty kubaturowe zajezdni 
tramwajowej, w obrębie której obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków.  
2. W wyznaczonym terenie ustala się:  
1) wykorzystanie terenu i adaptację obiektów dla lokalizacji ustalonego przeznaczenia;  
2) możliwość prowadzenia robót budowlanych, w tym prac konserwatorskich, restauratorskich 
i rekonstrukcji obiektów, budowy nowych obiektów i urządzeń budowlanych zgodnie z przepi-
sami odrębnymi  
3. W wyznaczonym terenie dopuszcza się lokalizację usług innych niż określonych w ust. 1, zwią-
zanych z przeznaczeniem wyznaczonym w ust. 1, których łączna powierzchnia nie może prze-
kroczyć 10% powierzchni terenu przeznaczonego do zainwestowania.  
4. W granicach wyznaczonego terenu, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i warun-
ków zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala się:  
1) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych: 18 m;  
2) geometria dachów: dachy dostosowane do istniejących obiektów;  
3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 5%; 
 4) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 80%;  
5. Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru ob-

jętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Gazowa 

NR 2 > św. Wawrzyńca 13 

NR 4 ZESPÓŁ ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ Warsztaty, mur., 1928, proj. Euge-
niusz Ronka, przebud. po 1960; ob. restauracja. A-680, 30.09.1985. 

ul. św. Wawrzyńca 

NR 13: ZESPÓŁ ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ dom, (narożny ul. Gazowa nr 2), 
mur., 1890, proj. Tadeusz Brand, nadbud. II piętra 1908. A-680, 
30.09.1985 

NR 15/17: ZESPÓŁ ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ stajnia tramwaju konnego, 
mur., po 1882, przebud. 1900, proj. Karol Knaus, przebud. po 1980, 
stajnia tramwaju konnego, ob. budynek administracyjny, mur., ok. 
1882, przebud. 1900, proj. Karol Knaus, przebud. po 1980, zajezdnia 
tramwaju wąskotorowego (hala D), mur.-drewn., 1900, proj. Karol 
Knaus, rozbud. po 1960, remiza tramwaju konnego (hala E), mur.-
drewn., po 1882, przebud. 1886, proj. Zygmunt Hendel i Tadeusz 
Stryjeński, zajezdnia tramwaju normalnotorowego(hala F), mur.-
drewn., 1913, budynek pomocniczy, mur., po 1920, budynek akumu-
latorni, mur.-drewn., ok. 1913, portiernia, mur.-drewn., po 1920 
A-680, 30.09.1985. 

 
NR 12/14a ZESPÓŁ ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ: hala „Pod zegarem”, mur.-

drewn., 1913, l. budynek socjalny, mur.-drewn., 1913, m. dyspozytor-
nia, mur.-drewn., 1913, m. garaże autobusowe, ul. św. Wawrzyńca 
14a (narożny ul. Wąska nr 7), mur., 1929. A-680, 30.09.1985. 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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VIII.2 Gazownia 
 

Numer ZWAK / WAK: VIII.2 Nazwa WAK: Gazownia Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Bulwary Wiślane” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNE-
SCO: NIE 

Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Gazowej – granica z elektrownią i zajezdnią – cz. ul. Podgórskiej 

Tereny zielone: Teren gazowni, swobodne nasadzenia na trawnikach w centralnej części założenia. Ogród częściowo komponowany z gęstą zielenią wysoka przy budynku przy ulicy 
Gazowej 12. Szpalery drzew wzdłuż ulicy Gazowej. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 obszaru "Bulwary Wisły".  

 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Bulwary Wisły".  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono 
w §7 Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych tere-
nów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w 
§9.Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w nastę-
pujących artykułach:  
§ 20. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U.9 z przeznaczeniem pod zabudowę usłu-

gową.  

2. W wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację:  

1) lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia nie może przekroczyć 40% całkowitej po-

wierzchni budynku z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 7,  

4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania i warun-

ków zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala się: 

 1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem §11;  

2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbanistyczną;  

3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów 

§ 11): 19 m, z wyjątkiem pierzei ulicy Podgórskiej, gdzie maksymalna wysokość nie może prze-

kroczyć 15 m,  

4) geometria dachów: dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe, lub płaskie;  

5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 30%;  

6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy nie więcej niż 30%;  

7) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej w parterach budynków;  

9) dla budynków lokalizowanych w sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych -nakaz powiązania 
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komunikacyjnego pieszego i funkcjonalnego z przestrzenią publiczną, jaką stanowią Bulwary 

Wiślane; 10) dla parkingów wielopoziomowych -nakaz kształtowania i dostosowania bryły i ele-

wacji do zabudowy usługowej.  

5. Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru 

objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848  

 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie  

Zabudowa 

ul. Gazowa 

NR 6: niezabudowana działka  

NR 8: niezabudowana działka 

NR 10: niezabudowana działka 

NR 12/14/16 ZESPÓŁ GAZOWNI MIEJSKIEJ, 1857, przekazana na własność miasta 1886, mo-
dernizowana 1925, 1927 i 1929, 1938: dom dla pracowników, ul. Gazowa nr 12, mur., 
1907-1908, proj. Roman Bandurski, budynek dyrekcji, mur., 1819, proj. Jan Drachny, 
nadbud. I piętra 1857, przebud. i nadbud. II piętra 1921, proj. Wacław Krzyżanowski, 
bud. pod kierunkiem arch. Michała Dąbrowskiego, przebud. 1934, budynek admini-
stracyjno-mieszkalny, ul. Gazowa nr 14, mur,. 1908, przebud.1922-1924, proj. Kazi-
mierz Brzeziński, Wacław Krzyżanowski i Michał Dąbrowski, przebud. 1940, proj. Ste-
fan Polański, świetlica, ob. magazyn, mur., 1921, proj. Wacław Krzyżanowski i Kazi-
mierz Brzeziński, wozownia, ob. garaże, mur., ok. 1900, przebud. na garaże1921, fa-
bryka gazu wodnego, ob. stolarnia, spawalnia, kotłownia, mur., 1906-1909, fabryka 
gazu węglowego, ob. warsztaty, mur., 1858, po 1886, przebud. na kotłownię ok. 
1900, 1922-1927, fabryka amoniaku, ob. budynek socjalny, mur., 1900-1901, magazyn 
regeneracji masy, ob. magazyn, mur., ok.1900, laboratorium, ob. biura, mur., 1898, 
rozbud. 1938. 

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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VIII.3 Elektrownia 
 

Numer ZWAK / WAK: VIII.3 Nazwa WAK: Elektrownia Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Bulwary Wiślane” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: TAK Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. św. Wawrzyńca – cz. ul. Starowiślnej – cz. ul. Podgórskiej – granica z zajezdnią i gazownią 

Tereny zielone: Teren elektrowni o bardzo skąpym pokryciu szata roślinną  

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR 
LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  

 
Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z 
dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania okre-
ślono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych tere-
nów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono 
w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §10. 

Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w na-
stępujących artykułach: 
§17 Dla wyznaczonych terenów MW/U.15 i MW/U.24 z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniowa wielorodzinną i usługową, ustala się: 
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem §11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbanistyczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów 
§ 11) – 19 m; 
4) geometria dachów dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe i dachy płaskie; 
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 5%; 
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 80%; 
§ 20. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami U.9 i U.10 z przeznaczeniem pod zabu-
dowę usługową.  
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację:  
1) lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia nie może przekroczyć 40% całkowitej 
powierzchni budynku z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 7, 2) w terenie U.10 parkingów wielopo-
ziomowych których łączna powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 2000 m kw

 
 

4. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania i wa-
runków zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala się: 
 1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem § 11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbanistyczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów 
§ 11): 16 m, z wyjątkiem: - pierzei ulicy Św. Wawrzyńca, gdzie maksymalna wysokość nie może 
przekroczyć 19 m, - parkingów wielopoziomowych, których maksymalna wysokość nie może 
przekroczyć 12 m;  
4) geometria dachów: dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe, lub płaskie;  
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 30%;  
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy nie więcej niż 30%;  
7) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej w parterach budynków;  
8) dla terenu U.10: ze względu na szczególną ekspozycję nakaz harmonijnego ukształtowa-
nia zamknięcia zespołów zabudowy ulicy Starowiślnej w południowowschodniej części te-
renu U.10;  
9) dla budynków lokalizowanych w sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych -nakaz powiązania ko-
munikacyjnego pieszego i funkcjonalnego z przestrzenią publiczną, jaką stanowią Bulwary 
Wiślane;  
10) dla parkingów wielopoziomowych -nakaz kształtowania i dostosowania bryły i elewacji 
do zabudowy usługowej.  
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848  

 

https://msip.um.krakow.pl/)


220 

 

 
Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. św. Wawrzyńca 

NR 19/21/23/25 ZESPÓŁ ELEKTROWNI MIEJSKIEJ, ob. Zakład Energetyczny, ul. Dajwór nr 27 
(narożny ul. św. Wawrzyńca nr 19): budynek administracyjny, mur., ok. 1900, nadbud. 
II piętra 1908, proj. Jan Rzymkowski, nadbud. III piętra 1936, proj. Franciszek Mączyń-
ski, hala turbin (I), mur., 1904-1905 i 1907, proj. Jan Rzymkowski. hala turbin (II), mur., 
1914, proj. Jan Rzymkowski, stara i nowa kotłownia, mur., 1904-1905 i 1914, proj. Jan 
Rzymkowski, nastawnia i rozdzielnia, mur., 1914, proj. Jan Rzymkowski. 

NR 27 DOM, mur., 1924, proj. Samuel Singer, przebud. 1929 i 1931. 

NR 29: działka / obiekty tymczasowe / poza ewidencją 

NR 31b KAMIENICA, mur., 1937, proj. Leon Lieberman. 

NR 33 KAMIENICA, mur., 1930, proj. Izydor Goldberger. 

NR 35 > Starowiślna 95 

ul. Dajwór 

NR 27 > św. Wawrzyńca 19/21/23/25 budka przy bramie 

ul. Starowiślna 

NR 95 KAMIENICA (narożna ul. św. Wawrzyńca nr 35), mur., 1930, proj. Salomon Jonkler. 

NR 97 KAMIENICA, mur., 1930, proj. Salomon Jonkler. 

NR 99: działka niezabudowana / obiekty tymczasowe / poza ewidencją 

ul. Podgórska 

NR 17/19/21/23/25 > Gazowa 12/14/16 

NR 25a: Tauron / realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.1 Skałka 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.1 Nazwa WAK: Skałka Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Skałecznej – granica dz. obr. 0014 dz. 69 – cz. ul. Paulińskiej 

Tereny zielone: Ogrody Paulinów zielony teren trawiasty otoczony kamiennym murem, udostępniany okresowo przy imprezach plenerowych Paulinów (koncerty, dzień dziecka na 
Skałce). Ogród przy bazylice na Skałce na którego terenie znajduje się sadzawka św. Stanisława oraz ołtarz Trzech Tysiącleci. Zieleń komponowana. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR 
LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z 
dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie 
zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; 
tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii 
komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych 
określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w na-
stępujących artykułach: 
§69 Dla wyznaczonego terenu MW/U.50 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę bu-
dynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budyn-
kami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala 
się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%; 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do 
rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają 
indywidualne ustalenia. 
§100 Dla wyznaczonych terenów ZPz.33 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urzą-
dzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy w zakresie za-
gospodarowania terenu ustala się: 
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1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%,   
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych znajdujących się w terenach ZPz.1i i ZPz.2 ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
8. Oznaczony na rysunku planu fragment terenu ZPz.33 obejmuje obszar wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-984 [A-242/M]) – ogród przy zespole klasztoru Augustianek 
§ 108 Wyznacza się Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZPs.8 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody.  
2. Teren o którym mowa w ust. 1 stanowi fragment ogrodu klasztoru Augustianów wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-5 [A-180/M]) oraz fragment ogrodu klasztoru Paulinów na 
Skałce (nr rej. A-29 [A-196/M]).  
3. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%;  
2) zalecenie realizacji kwaterowych ogrodów oraz parterowych rabat roślinnych;  
3) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą.  
4. W wyznaczonym terenie znajduje się obiekt budowlany – mur obronny, objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-96), oznaczony na rysunku planu.  
5. W odniesieniu do obiektu o którym mowa w ust. 4 ustala się nakaz ochrony materiału i gabarytów, z dopuszczeniem realizacji dodatkowych bram i przejść. 
§ 109 Wyznacza się Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZPs.9 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody.  
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 stanowi zespół klasztoru Paulinów na Skałce z kościołem pw. św. Michała Archanioła i Stanisława Biskupa, sadzawką, ogrodem oraz ogrodzeniem 
wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-29 [A-196/M]).  
3. W wyznaczonym terenie dopuszcza się powstanie budynku frontowego, o funkcji usługowej o charakterze sakralnym lub o funkcji usługowej, na zachodniej niezbudowanej części 
działki, przy ul. Paulińskiej (w ramach linii zabudowy).  
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 5m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględnej zabudowy: 208 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 6;  
4) dopuszczenie realizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych); 
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą.  
5. W terenie znajdują się obiekty budowlane, objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków (nr rej. A-29), oznaczone na rysunku planu – zespół Klasztoru Paulinów na 
Skałce z kościołem pw. św. Michała Archanioła i Stanisława Biskupa, sadzawka oraz ogrodzenie.  
6. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust. 5 ustala się:  
1) funkcję: budynki usługowe o charakterze sakralnym lub budynki usługowe;  
2) nakaz ochrony bryły i gabarytów.  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 62m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględnej zabudowy: 252 m n.p.m.;  
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4) dopuszczenie realizacji dodatkowych bram i przejść w ogrodzeniu.  
7. W wyznaczonym terenie znajduje się obiekt budowlany – mur obronny, objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-96), oznaczony na rysunku planu.  
8. W wyznaczonym terenie znajdują się obiekty budowlane, objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków: figura św. Stanisława biskupa w sadzawce oraz 
kapliczka - krzyż oznaczone na rysunku planu.  
9. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust. 7-8 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów. 
§ 110 Wyznacza się Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZPs.10 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody.  
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 stanowi ogród klasztoru Paulinów na Skałce, wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-29 [A-196/M]).  
3. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%;  
2) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą. 

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Skałeczna 

NR 15 KOŚCIÓŁ ŚŚ. MICHAŁA ARCHANIOŁA I STANISŁAWA BISKUPA 
NA SKAŁCE; rotunda św. Michała zbudowana zapewne w XI w. 
(wiązana przez tradycję z męczeństwem św. Stanisława Bi-
skupa, 1079); fragment wtopiony w kościół zbudowany przed 
1441 r.; najpóźniej od lokacji Kazimierza (1335) parafialny; w wy-
niku fundacji Jana Długosza (1472) osadzenie paulinów (z Ja-
snej Góry) i budowa klasztoru, w obecnej postaci   latach 1650–
1655 i 1664 – ok. 1689; w latach 1683–1701 powstała obudowa 
architektoniczna kultowej Sadzawki św. Stanisława; w okresie 
1735–1751 budowa obecnego kościoła barokowego, kościół 
p.w. śś. Michała Archanioła i Stanisława Bpa, mur., 1734-1742, 
proj. Antoni Gerhard Muntzer, od 1739 murator Wojciech Pu-
cek, (na miejscu starszego z XI, przebud. XIV, rozebrany 1733), 
ukończenie budowy 1740-1742, arch. Antoni Solari, dekoracje 
wnętrza i fasady 1744-1745 i 1748-1749, schody przy fasadzie 
1749, hełmy wież 1762, krypta 1792, przebud. krypty 1876-1880, 
arch. Teofil Żebrawski, restaur. 1889-1890, proj. Karol Knaus, 
remont. 1994-1997, krypta z Grobami Zasłużonych z lat 1877–
1880. klasztor, mur., po 1636 (z wykorzystaniem murów gotyc-
kich), 1664-1668, bud. Jan Zaor, ukończenie budowy ok. 1723, 
zamieniony na więzienie 1839, zamieniony na koszary 1848-
1858, restaur.: 1724, 1791, 1859, 1938-1939, 1971-1973, arch. Ste-
fan Świszczowski i 1980-1982. sadzawka (obramienie kam.) 
1683-1684, restaur. 1711, 1723, 1858, 1895-1896, arch. Karol 
Knaus, ogród, ok. 1472, XVII. ogrodzenie, mur (kam.), 1895, 
bramka w odcinku wsch. 1894-1895, proj. Karol Knaus. A-29, 
5.05.1931, A-196/M 

 
NR 16: SEMINARIUM DUCHOWNE, mur., 1933, proj. Adolf Szyszko-
Bohusz, rozbud. po 1945; A-735, 8.04.1988 
 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.2 Augustianie 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.2 Nazwa WAK: Augustianie Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: granica dz. obr. 0014 dz. 69 – cz. ul. Paulińskiej – cz. ul. Augustiańskiej –cz. ul. Skałecznej 

Tereny zielone: Ogrody Augustianów, otoczone kamiennym murem, niedostępne. Ogrody częściowo przekształcone w parking. Zieleń bez kompozycji, pojedyncze nasadzenia drzew, 
być może pozostałości dawnego sadu? Ogromy teren zielony nieużytkowany. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR 
LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 
 

 
 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRA-
KOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabu-
dowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym 
terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży po-
wyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie 
i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyj-
nej (także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz in-
nych urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturo-
wego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych tere-
nów zapisane są w następujących artykułach: 
§ 107 Wyznacza się Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZPs.7 o podsta-
wowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym 
oraz ogrody.  
2. Oznaczony na rysunku planu fragment terenu ZPs.7 stanowi obszar wpisany do 
rejestru zabytków (nr rej. A-5 [A-180/M]) – zespół kościoła św. Katarzyny z klaszto-
rem Augustianów, kościół, kaplica św. Moniki zw. „Węgierską”, dzwonnica, klasz-
tor, ogród.  
3. W wyznaczonym terenie dopuszcza się powstanie budynku frontowego, o funk-
cji sakralnej lub usługowej, w północno-zachodniej niezbudowanej części działki, 
przy ul. Paulińskiej (w ramach linii zabudowy).  
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,0;  
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3) maksymalną wysokość zabudowy: 5m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględnej zabudowy: 209  m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 7;  
4) dopuszczenie realizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą. 
§ 108 Wyznacza się Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZPs.8 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody.  
2. Teren o którym mowa w ust. 1 stanowi fragment ogrodu klasztoru Augustianów wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-5 [A-180/M]) oraz fragment ogrodu klasztoru Paulinów na 
Skałce (nr rej. A-29 [A-196/M]).  
3. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%;  
2) zalecenie realizacji kwaterowych ogrodów oraz parterowych rabat roślinnych;  
3) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą. 
4. W wyznaczonym terenie znajduje się obiekt budowlany – mur obronny, objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-96), oznaczony na rysunku.  
5. W odniesieniu do obiektu o którym mowa w ust. 4 ustala się nakaz ochrony materiału i gabarytów, z dopuszczeniem realizacji dodatkowych bram i przejść. 

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie  

Zabudowa 

ul. Paulińska 

NR 1 > Skałeczna 15/16 

NR 3 > Augustiańska 7/9 

NR 5 > Augustiańska 7/9  

ul. Augustiańska 

NR 7/9:KOŚCIÓŁ KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ I MAŁGORZATY Z KLASZTOREM AUGU-
STIANÓW; fundacja Kazimierza Wielkiego, realizowana po lokacji miasta, przed 
1343 r.; następnie (do 1378) budowa prezbiterium, fundamentów korpusu i wschod-
niej części klasztoru z kaplicą św. Doroty (1365), do ok. 1400 r. powstał korpus, na 
początku XV w. kaplica św. Moniki, w XV w. rozbudowa klasztoru ku północy; na 
początku XIX w. zajęty na magazyny wojskowe, restaurowany w XIX i XX w. kościół 
p.w. św. Katarzyny, mur., przed 1365, ukończenie korpusu k. XIV lub ok. 1400, cz. 
zniszczony 1443, odbud. 1444-1450 i 1467-1468, sklepienia nawy głównej 1502-1513, 
muratorzy Jan, Hanusz i Jakub z Miechowa, uszkodzony 1534, remont. 1540, spa-
lony 1556, odbud. sklepień 1561-1562, muratorzy Aleksander Gucci, Tomasz Robor i 
Antoni Morosi, restaur. 1602-1611, uszkodzony 1786, użytkowany jako magazyn 
1802-1814, restaur. 1825 i 1852-1864, arch. Ludwik Bejm i Karol Kremer, dalsza re-
staur.: od 1892, arch. Karol Knaus, 1904-1909, arch. Sławomir Odrzywolski i Ludwik 
Wojtyczko, 1910-1912, arch. Franciszek Mączyński, uszkodzony 1939-1945, restaur. 
1946, prace konserwatorskie od 1973, kaplica św. Moniki, zw. Węgierską, mur., 
przed 1422, restaur. 1868, dzwonnica, drewn.-mur., 2 poł. XV, uszkodzona ok. poł. 
XIX, remont. po 1851 i 1932, klasztor, mur., 2 poł. XIV, cz. skrzydła wsch. pocz. XV, 
zakrystia górna lub tzw. nawa 1 ćw. XVI, budowa pomieszczeń nad wsch. skrzydłem 
ok. 1620-1640, proj. Jan Laitner, budowa nowicjatu ok. 1667-1668, proj. Jan Zaor, 
uszkodzony XVI i XVII, restaur. i cz. przebud. 1759, użytkowany jako magazyn 1802-
1815, remont. 1835-1865, remont. 1904-1913, arch. Sławomir Odrzywolski i Franci-
szek Mączyński, badania architektoniczne XX, remont i kons. po 1990, ogród, 
XIV/XV, XVII-XVIII. A-5, 5.05.1931, 10.04.1974, A-180/M 

ul. Skałeczna 

NR 9 DZWONNICA > Augustiańska 7/9 

NR 11 KRYTE PRZEJŚCIE DO KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY > ZESPÓŁ KLASZTORNY AUGU-
STIANEK 

Nr 13: niezabudowana działka / teren zielony ? 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.3 Piekarska 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.3 Nazwa WAK: Piekarska Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz”, Bulwary Wiślane” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: granica dz. obr. 0014 dz. 69 – cz. ul. Skałecznej – cz. ul. Augustiańskiej – cz. ul. Skawińskiej 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew i żywopłotów. Przy samorządowym przedszkolu nr 45 oraz na skwerze przy 
bulwarze przeważająca zieleń wysoka z powierzchniami trawiastymi. Na terenie skweru znajduje się siłownia na powietrzu, plac zabaw, trawiaste boisko do gry w siatkówkę. 
Ogród przy kamienicy na ulicy Piekarskiej 9 nieużytkowany, zarośnięty teren. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 
RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA 
KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabu-
dowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na ca-
łym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających 
punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyj-
nej (także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz 
innych urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturo-
wego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych tere-
nów zapisane są w następujących artykułach: 
§69 Dla wyznaczonego terenu MW/U.50 o podstawowym przeznaczeniu pod za-
budowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usłu-
gowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%; 
 2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,4;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 19m, jednak nie więcej niż do wysokości 
bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-8. 
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W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§ 93 Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.17, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.  
2. W ramach przeznaczenia ustalonego w ust. 1 mieści się w szczególności zabudowa budynkami usługowymi z zakresu nauki i oświaty.  
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 8m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 212 m n.p.m.  
4. W wyznaczonym terenie, znajduje się fragment obiektu objętego ochroną konserwatorską, ujętego w ewidencji zabytków, oznaczonego na rysunku planu, pod adresem ul. Piekar-
ska 14 – fragment budynku przedszkola.  
5. W odniesieniu do budynku frontowego wymienionego w ust. 4, dopuszcza się realizację robót budowlanych, polegających na rozbudowie lub budowie ganku do budynku. 
§100 Dla wyznaczonych terenów ZPz.27, ZPz.28, ZPz.31 i ZPz.33 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów 
zabudowy w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 60%, - za wyjątkiem Zpz.27 dla którego minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40% 
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych znajdujących się w terenach ZPz.1i i ZPz.2 ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Histo-
rycznego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
8. Oznaczony na rysunku planu fragment terenu ZPz.33 obejmuje obszar wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-984 [A-242/M]) – ogród przy zespole klasztoru Augustianek. 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR 

LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwale-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wi-

sły".  

 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono 
w §7 Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych tere-
nów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono 
w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w nastę-
pujących artykułach: 
§17 Dla wyznaczonego terenu MW/U.12 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną i usługową, ustala się: 
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem § 11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbanistyczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów § 11) 
– 20 m; 
4) geometria dachów dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe i dachy płaskie; 
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 5%; 
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 80%; 

§ 25. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem Uo.1 z przeznaczeniem pod usługi oświaty 

i kultury.  
W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania i warun-
ków zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala się:  
1) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych 15 m;  
2) geometria dachów: dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe, lub płaskie;  
3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 60%;  
4) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy nie więcej niż 40%;  
5) zakaz nadbudowy istniejącego budynku, nakaz zachowania kształtu dachu; 

Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru ob-

jętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  
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§35 Dla wyznaczonego terenu ZPb.8 z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną: powszechnie, publicznie dostępny ogród-park miejski - Bulwary Wiślane z funkcją reprezentacyjno-
ogrodowo-parkową, ustala się zakaz lokalizacji budynków.  
Określa się na Rysunku Planu tereny wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków. Teren może być wykorzystywany dla 
organizacji imprez masowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  
Na terenie ZPb.8, dopuszcza się możliwość lokalizacji:  
1) urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
2) przystanków dla lodzi typu tramwaju wodnego na Wiśle;  
3) pomników - z zastrzeżeniem lokalizacji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;  
4) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych towarzyszących odbywającym się imprezom masowym -na czas ich trwania;  
5) podziemnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  
W zakresie sposobu zagospodarowania ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków gastronomicznych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 
2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw i wydzielonych wybiegów dla psów; 
3) zakaz zmiany naturalnej nawierzchni trawiastej na inna z wyjątkiem nowych alejek ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, placów spacerowych i otoczenia elementów małej 
architektury a także dopuszczeń w ust. 11 pkt. 4 oraz ust. 12 pkt 3 lit. A; 
4) nakaz urządzenia ciągów spacerowych i placów spacerowych; 
5) nakaz urządzenia ścieżek rowerowych; 
6) nakaz projektowania zieleni z uwzględnieniem elementów małej architektury i oświetlenia, jako jednorodnych kompozycji ogrodowych w granicach poszczególnych terenów; 
7) dopuszcza się lokalizacje lekkich, rozbieralnych- w przypadku zagrożenia powodzią- konstrukcji ułatwiających przemieszczanie się pieszych z jednej strony muru oporowego na 
drugą (konstrukcja tych murów nie może naruszać murów oporowych przy Bulwarach Wiślanych); 
8) dopuszcza się lokalizację przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego; 
9) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90% 
Nadbrzeże może być wykorzystywane dla lokalizacji urządzeń związanych z cumowaniem – zgodnie z zasadami ustalonymi w §39. 
Zgodnie z funkcją dopuszcza się lokalizację parku rekreacyjno – edukacyjnego, placu zabaw, ogródków gastronomicznych z zakazem utwardzania ich powierzchni oraz z zakazem 
kolidowania z trasami rowerowymi i ciągami spacerowymi, ekspozycji plenerowych, usług turystyczno rekreacyjnych w komorach murów oporowych Bulwarów, kładek pieszo – 
rowerowych. Konstrukcja kładek nie może naruszać zabytkowych murów oporowych przy Bulwarach, winna być horyzontalna oraz neutralna, bez rozbudowanych struktur przesła-
niających widok. Lokalizację niewyznaczonych na Rysunku Planu kładek pieszo-rowerowych należy ustalić w oparciu o szczegółowe studium krajobrazowe i analizy widokowe. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Skałeczna 

NR 8 > Augustiańska 11 

NR 10: SZKOŁA KLASZTORNA AUGUSTIANEK, mur., 1906-1908, 
proj. Władysław Kaczmarski A-984, 7.11.1994, A-242/M 

NR 12/14 ZESPÓŁ KLASZTORNY AUGUSTIANEK, mur., 1586-1633 
(z wykorzystaniem murów wcześniejszych budynków), 
odbud. po zniszczeniach 1657-1665, bud. skrzydła środ-
kowego i pd. 2 poł. XVII, przebud. 2 poł. XVIII i poł. XIX, 
nadbud. II piętra nad skrzydłem pd. 1822, przebud. 1893-
1897, proj. Henryk de Laveaux, przebud. elewacji 1935-
1937; przejście arkadowe łączące klasztor z kaplicą „Wę-
gierską” kościoła p.w. św. Katarzyny, mur., 1727; ogród, 
XVII, XIX/XX. A-984, 7.11.1994 

ul. Augustiańska 

NR 11 DOM (narożny ul. Skałeczna nr 8), mur., 1851, proj. Ignacy 
Hercok,(piwnice XVI), remont. 4 ćw. XIX. A-180, 
20.03.1968 

NR 11A DOM, mur. początek XIX w. 

NR 13 KAMIENICA, mur., 1827-1829, proj. Michał Wąsowicz, do-
bud. oficyn 1855, nadbud. II piętra 1874, proj. Paweł Ba-
rański, remont. 1977. A-354, 20.03.1968 

NR 15 KAMIENICA (narożny ul. Piekarska nr 1), mur., relikty z XV, 
1827, proj. Michał Wąsowicz, dobud. skrzydła od ul. Pie-
karskiej 1859, proj. Paweł Barański, nadbud. II piętra 
1887, remont. 1982-1984. A-355 z 26.04.1968 

NR 17: budynek poza ewidencją 

NR 17a: budynek poza ewidencją 

NR 19/21 KAMIENICA (narożny ul. Skawińska nr 5), mur., 1841, 
proj. Paweł Barański, przebud. skrzydła od ul. Augustiań-
skiej i oficyny 1897-1899, proj. Leopold Tlachna, przebud. 
sieni 1906 i gruntownie przebud. 19101-1920, proj. Henryk 
Lamensdorf, remont. 1970-1975. A-806 z 19.04.1989 
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ul. Skawińska 

NR 5 > Augustiańska 21 

NR 7: dom pocz. XX w. 

NR 9 DOM, mur., 1 poł. XIX, k. XIX. 

NR 11 DOM, mur., 4 ćw. XIX. całkowicie przebudowany / utrata wartości stylowych 

NR 13 KAMIENICA, mur., k. XIX. przebudowana 

NR 15: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 17: niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 19: niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 21: niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 23 KAMIENICA, mur., 1931, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 25 KAMIENICA, mur., 1939, proj. Ignacy Bierer. 

NR 27: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 29: niezabudowana działka 

NR 31 BUDYNEK STOWARZYSZENIA Niesienia Pomocy Ekonomicznie Podupadłym Żydom BEJT LECHEM (Dom Chleba), mur., 1938, proj. Samuel Singer. 

ul. Piekarska 

NR 1 > ul. Augustiańska 15 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1890.  

NR 5/7: dom studencki /realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 7a: Przedszkole Sióstr Augustianek / realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 
NR 9 KAMIENICA, mur., 1895, przebud. 1916. 

NR 11: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

 

NR 2 > Augustiańska 17a 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1935, proj. Stanisław Filipkiewicz i Juliusz Kolarzowski. 

NR 6/8/10 ZESPÓŁ KLASZTORNY SS. MIŁOSIERDZIA Św. Wincentego Á Paulo: kaplica p.w. MB Niepokalanie Poczętej, mur., 1887-1889, proj. Jacek Matusiński, dom zgromadzenia, tzw. 
Dom Niepokalanego Poczęcia, mur., 1878-1879, przebud. 1887, proj. Jacek Matusiński, remont. 1928 i 1935, bud. Stanisław Filipkiewicz, dom (nr 10), mur., 1878, proj. Jacek 
Matusiński; ogród, ok.1890. A-870, 15.01.1991, A-241/M 

NR 12 kamienica (d. ochronka) 1875 Jacek Matusiński 

NR 14 przedszkole 1958 Z. Gądek [w ewidencji] 

 
Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.4 Skawińska 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.4 Nazwa WAK: Skawińska Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz”, Bulwary Wiślane” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: NIE 

Granice: ul. Skawińska – cz. ul. Krakowskiej – ul. Rybaki – Bulwar Inflancki 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew(dość liczna grupa). Zieleń komponowana swobodnie przed II Katedra 
Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skwer przy Bulwarze Kurlandzkim przestrzeń z publicznym, ogrodzonym placem zabaw dla dzieci. Skwer 
z swobodnym układem alejek spacerowych i przestrzeni trawiastych. Zieleń wysoka uzupełniana na bieżąco nowymi nasadzeniami 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY 
MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIA-
STA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania za-
budowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na 
całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i budynków przesła-
niających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji in-
westycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury te-
lekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, sta-
cji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajo-
brazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kul-
turowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono 
w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do 
kolejnych terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§67 Dla wyznaczonego terenu MW/U.48 o podstawowym przeznaczeniu 
pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami 
mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,8;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysoko-
ści bezwzględniej zabudowy: 231 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz za-
sady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone 
w ust. 4-6.  
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W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§73 Dla wyznaczonego terenu MW/U.54 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu zostały ustalone w ust. 4-5. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, 
dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§74 Dla wyznaczonego terenu MW/U.55 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%; 2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1- 4,1; 3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości 
bezwzględniej zabudowy: 224 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-5.  
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekt objęty ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków oznaczony na rysunku planu, dla obiektu zapisy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§75 Dla wyznaczonego terenu MW/U.56 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 224 m n.p.m.  
3. W odniesieniu do budynku, pod adresem ul. Hieronima Wietora 9 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku.  
§92 Dla wyznaczonego terenu U.16 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,8;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 231 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu zostały ustalone w ust. 5. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych ustala się nakaz 
ochrony bryły i gabarytów budynku.  
§ 94. Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.18, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.  
2. W ramach przeznaczenia ustalonego w ust. 1 mieści się w szczególności zabudowa budynkami usługowymi z zakresu nauki i oświaty.  
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,0; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 23m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m.  
4. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Skawińska 8 – 
szpital – dawny szpital żydowski.  
5. W odniesieniu do budynku frontowego, o którym mowa w ust. 4, ustala się nakaz ochrony gabarytów budynku z możliwością jego rozbudowy zgodnie z wyznaczonymi nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy. 
§95 Dla wyznaczonego terenu U.19 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
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1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5. 
3. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Adama Chmielew-
skiego 6 – budynek domu dziecka.  
4. W odniesieniu do budynku frontowego, o którym mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku.  
5. W odniesieniu do nieruchomości, na działkach nr 54/1, 54/2, 54/5, 54/6, 54/7 obr. 216 Śródmieście, dopuszcza się realizację robót budowlanych polegających na budowie budynków 
frontowych ustalając:  
1) maksymalną wysokość bezwzględną zabudowy: 14m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 219 m n.p.m.;  
2) maksymalną wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: 10m, jednak nie więcej niż do rzędnej: 215 m n.p.m. 
§99 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZP.7 o podstawowym przeznaczeniu pod ogólnodostępną zieleń urządzoną, w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%,  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych); 
§100 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZPz.26, ZPz.30 i Zpz.32 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz 
kwartałów zabudowy w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla ZPz.26 i Zpz.30 - 40%, dla Zpz.32 – 60%, 
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Histo-
rycznego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  
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Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w na-
stępujących artykułach: 
§17 Dla wyznaczonych terenów MW/U.13 i MW/U.14 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową, ustala się: 
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem §11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbanistyczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów § 11): 

a) dla terenu MW/U.13-w części terenu pomiędzy ul. Skawińską, a linią regulacyjną: 21 m z zastrzeżeniem, ze maksymalna wysokość kalenic dachów nie może być większa niż 20,10 m, 

w pozostałej części terenu: 5 m; 
b) dla terenu MW/U.14 – 19m 
4) geometria dachów w terenie MWIU.13: dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe, zakaz stosowania dachów mansardowych w terenie MN/u.14 dachy połaciowe dwu- lub wielospa-
dowe i dachy płaskie; 
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 5%; 
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 80%; 
W terenie MWlU.13:  
a) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, dopuszczenie doświetlenia poddasza wyłącznie oknami połaciowymi,  
b) dla budynków o wysokości do 5m: zakaz lokalizowania funkcji mieszkaniowej, lokalizacja usług tylko z zakresu rekreacji, gastronomii, kultury, sztuki, edukacji,  
c) ze względu na szczególną ekspozycję nakaz harmonijnego ukształtowania elewacji od strony Bulwaru Inflanckiego;. 
Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu. 

§ 25. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem Uo.1 z przeznaczeniem pod usługi oświaty i kultury.  
W wyznaczonych terenach Uo.2, Uo.3 dopuszcza się możliwość lokalizacji usług innych niż określonych w ust. 1, których łączna powierzchnia nie może przekroczyć 10% powierzchni 
całkowitej budynku. 
W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala się:  
1) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych: 
a) w terenie Uo.3: 15 m;  
b) w terenie Uo.2: 22 m  
2) geometria dachów: dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe, lub płaskie;  
3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 
a) w terenie Uo.2 nie mniej niż 20%;  
b) w terenie Uo.3 nie mniej niż 30%;  
4) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: 
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a) w terenie Uo.2 nie więcej niż 65%;  

b) w terenie Uo.3 nie więcej niż 35%; 
6) w terenie Uo.3 nakaz realizacji komponowanej zieleni od strony Bulwarów Wiślanych.  

Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  
§ 34. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem Uz.2 z przeznaczeniem pod domy opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, obiekty ochrony zdrowia.  
2. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów jego zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala się:  
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem §11;  
2) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów §11): 15 m, lecz nie więcej niż 4 kondygnacje;  
3) geometria dachów: dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe, lub płaskie;  
4) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 30%;  
5) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy nie więcej niż 70%;  
6) w terenie Uz.2 nakaz realizacji komponowanej zieleni od strony Bulwarów Wiślanych.  
3. Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  
§35 Dla wyznaczonego terenu ZPb.8 z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną: powszechnie, publicznie dostępny ogród-park miejski - Bulwary Wiślane z funkcją reprezentacyjno-ogro-
dowo-parkową, ustala się zakaz lokalizacji budynków. Określa się na Rysunku Planu tereny wpisane do rejestru zabytków, dla których obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony 
zabytków. Teren może być wykorzystywany dla organizacji imprez masowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  
Na terenie ZPb.8, dopuszcza się możliwość lokalizacji:  
1) urządzeń wodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
2) przystanków dla lodzi typu tramwaju wodnego na Wiśle;  
3) pomników - z zastrzeżeniem lokalizacji poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;  
4) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych towarzyszących odbywającym się imprezom masowym -na czas ich trwania;  
5) podziemnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  
W zakresie sposobu zagospodarowania ustala się: 
1) zakaz lokalizacji ogródków gastronomicznych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią; 
2) zakaz lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw i wydzielonych wybiegów dla psów; 
3) zakaz zmiany naturalnej nawierzchni trawiastej na inna z wyjątkiem nowych alejek ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, placów spacerowych i otoczenia elementów małej 
architektury a także dopuszczeń w ust. 11 pkt. 4 oraz ust. 12 pkt 3 lit. A; 
4) nakaz urządzenia ciągów spacerowych i placów spacerowych; 
5) nakaz urządzenia ścieżek rowerowych; 
6) nakaz projektowania zieleni z uwzględnieniem elementów małej architektury i oświetlenia, jako jednorodnych kompozycji ogrodowych w granicach poszczególnych terenów; 
7) dopuszcza się lokalizacje lekkich, rozbieralnych- w przypadku zagrożenia powodzią- konstrukcji ułatwiających przemieszczanie się pieszych z jednej strony muru oporowego na 
drugą (konstrukcja tych murów nie może naruszać murów oporowych przy Bulwarach Wiślanych); 
8) dopuszcza się lokalizację przystanków dla łodzi typu tramwaju wodnego; 
9) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90% 
Nadbrzeże może być wykorzystywane dla lokalizacji urządzeń związanych z cumowaniem – zgodnie z zasadami ustalonymi w §39. 
Zgodnie z funkcją dopuszcza się lokalizację parku rekreacyjno – edukacyjnego, placu zabaw, ogródków gastronomicznych z zakazem utwardzania ich powierzchni oraz z zakazem 
kolidowania z trasami rowerowymi i ciągami spacerowymi, ekspozycji plenerowych, usług turystyczno rekreacyjnych w komorach murów oporowych Bulwarów, kładek pieszo – 
rowerowych. Konstrukcja kładek nie może naruszać zabytkowych murów oporowych przy Bulwarach, winna być horyzontalna oraz neutralna, bez rozbudowanych struktur przesła-
niających widok. Lokalizację niewyznaczonych na Rysunku Planu kładek pieszo-rowerowych należy ustalić w oparciu o szczegółowe studium krajobrazowe i analizy widokowe. 
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

ul. Skawińska 

NR 2 > Krakowska 41 

NR 4 DOM FRYGOSIÓWKA, 1 poł. XVII w.; pomiędzy nr 4 a 6 mur ogro-
dzeniowy z XVII w. Klasztor Braci Albertynów; A-261, 6.04.1966 

NR 6 DOM MARCINÓWKA, mur., przed 1796, fasada 1845. pomiędzy 
nr 4 a 6 mur ogrodzeniowy z XVII w. Kuchnia Braci Albertynów; 
A-498, 2.04.1968 

NR 8: SZPITAL ŻYDOWSKI, ob. II Katedra Chorób Wewnętrznych Col-
legium Medicum UJ, ul. Skawińska nr 8, mur., 1861-1866, proj. 
Antoni Stacherski, przebud. 1922-1927, proj. Zygmunt Prokesz, 
rozbud. 1937-1939, proj. Ferdynand Liebling, przebud. po 1945, 
remont. 1991. 

NR 10 > Wietora 4 

NR 12 > Wietora 2 

Nr 14: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 16: niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 18: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 20 KAMIENICA, mur., 1936, proj. Leopold Bachner i Maurycy Stiel. 
przebudowana 

NR 22 KAMIENICA, mur., 1936, proj. Leopold Bachner i Maurycy Stiel. 
przebudowana 

NR 24: niezabudowana działka / obiekty tymczasowe 

NR 24a: niezabudowana działka / obiekty tymczasowe 

ul. Krakowska 

NR 41 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY GMINY IZRAELICKIEJ, ob. sie-
dziba Kongregacji Wyznania Mojżeszowego, (narożny ul. Ska-
wińska nr 2), mur., 1909-1911, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 43 SCHRONISKO BRATA ALBERTA, ul. Krakowska nr 43, mur., 
1837-1839, remont. 1898, przebud. 1905. A-466, 7.09.1937, 
12.01.2970 

NR 45 KAMIENICA, mur., 3 ćw. XIX, 1878, przebud i remont. 1897. 

NR 47 KAMIENICA, mur., XVIII, remont. 1887, proj. Karol Knaus.  
A-236, 17.03.1966 
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NR 49 KAMIENICA, mur., 1934, proj. Stanisław Osiek. 

NR 51 KAMIENICA – ob. pusty plac, oficyna tylna 1834 

NR 53 KAMIENICA – ob. pusty plac, oficyna tylna XIX / XX w. 

NR 55 DOM, mur., po 1945; ujęty w ewidencji. 

ul. Wietora 

NR 1 > Skawińska 14 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1929, proj. Zygmunt Prokesz 

NR 5: realizacja współczesna/ budynek poza ewidencją / PRL 

NR 7 d. SZKOŁA ZAWODOWA „OGNISKO PRACY”, ob. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4), mur., 1936, proj. Jakub Stendig, remont. 1953. 

NR 9/11: realizacja współczesna/ budynek poza ewidencją 

NR 13/15 ŻYDOWSKI DOM GIMNASTYCZNY - KLUB SPORTOWY „MAKABI”, ob. dom mieszkalny, ul. Wietora nr, mur., 1925, proj. Adolf Siódmak. 

NR 17: realizacja współczesna/ budynek poza ewidencją 

 

NR 2 KAMIENICA (narożna ul. Skawińska nr 12), mur., 1929, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 4 KAMIENICA (łączy się z posesją ul. Skawińska nr 10), mur., 1930, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1930, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 8 KAMIENICA, mur., 1929, proj. Samuel Singer. 

NR 10 KAMIENICA, mur., 1929, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 12 > Chmielowskiego 2 

ul. Chmielowskiego 

NR 1: szkoła podstawowa nr 22 /realizacja współczesna/ budynek poza ewidencją 

NR 2/4 KAMIENICA „NA BIRBAUMÓWCE” (narożna ul. Wietora nr 12), mur., 1929, proj. Jan Rzymkowski. 

NR 6: STOWARZYSZENIE OCHRONY STARCÓW ŻYDOWSKICH "ASYFAS SKEINIM" ob. DOM DZIECKA, mur., 1937-1940, proj. Jakub Spira, Edward Kreisler. 

 
Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.5 Krakowska Zach 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.5 Nazwa WAK: Krakowska Zach Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: 
NIE 

Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Meiselsa- cz. ul. Krakowskiej – cz. ul. Skawińskiej – cz. ul. Augustiańskiej 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Nieliczne szpalery drzew przy ulicy Węgłowej i Augustiańskiej na niewielkim 
kawałku. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIA-
STA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”. 
 

 
 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY 
MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazi-
mierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania 
zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiej-
skiej. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i bu-
dynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruk-
tury telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, 
masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych okre-
ślono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania 
krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajo-
brazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych okre-
ślono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się 
do kolejnych terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§63 Dla wyznaczonego terenu MW/U.44 o podstawowym przeznacze-
niu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budyn-
kami mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20 m, jednak nie więcej niż do wy-
sokości bezwzględniej zabudowy: 225 m n.p.m. chyba że inne parame-
try oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
zostały ustalone w ust. 5-6. 
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W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§64 Dla wyznaczonego terenu MW/U.45 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,4;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 23 m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m. chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-8. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§65 Dla wyznaczonego terenu MW/U.46 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,5;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 19m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 224 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-7. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§66 Dla wyznaczonego terenu MW/U.47 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,8;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21 m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 227 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 5-9. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§100 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZPz.21, ZPz.22 i Zpz.25 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwar-
tałów zabudowy w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla ZPz.21 i Zpz.22 - 40%, dla Zpz.25 – 40%, 
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Meiselsa 

NR 1 > Augustiańska 8. 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1874, proj. Józef Ochmański. 

ul. Krakowska 

NR 9 KAMIENICA, mur., XVII, nadbud. I piętra 1820, nadbud. II piętra 1872-1874, proj. Józef Ochmański, 
podcień 1941; od XIV w. istniała miodosytnia (dotrwała do II wojny światowej); A-461, 2.05.1975 

NR 11 KAMIENICA, mur., XVI/XVII, remont. 1820 i 1853, nadbud. II piętra 4 ćw. XIX, gruntownie przebud. 
1898-1900, podcień 1941. A-634, 7.02.1983. 

NR 13 KAMIENICA „WOLFOWE”, mur., XV, XVI, 4 ćw. XVIII, 1819, przebud. 1898, proj. Zygmunt Luks.  
A-230, 16.03.1966 

NR 15 KAMIENICA (narożna ul. św. Katarzyny nr 1), mur., XVIII, nadbud. II piętra 1845, nadbud. III piętra 
1860, dobud. skrzydła i ujednolicenie 1864, proj. Paweł Barański. 

NR 17 > św. Katarzyny 2 

NR 19 KAMIENICA, mur., XVII/XVIII, nadbud. I piętra 1817, nadbud. II piętra 1838, przebud. 1866. A-635, 
17.02.1983 

NR 21 KAMIENICA, mur., 1936, proj. Zygmunt Grunberg. 

NR 23 KAMIENICA, mur., 1907, proj. Beniamin Torbe. 

NR 25 KAMIENICA (narożna ul. Skałeczna nr 1), mur., 1912-1913, proj. Jan Zawiejski i Antoni Dostal. 

NR 27 KAMIENICA „POD GWIAZDĄ” (narożna ul. Skałeczna nr 2), ob. Dom Norymberski, mur., XVI, re-
mont. 1840, proj. Tomasz Majewski, nadbud. piętra 1846, proj. Ignacy Hercok, adaptacja wnętrz 
1925, proj. Henryk Lamensdorf, gruntownie remont. 1990-1996; jedna z najstarszych kamienic na 
Kazimierzu. A-464 z 18.03.1968 

NR 29 KAMIENICA „CYNKA” (narożna ul. Węgłowa nr 1), mur., XV, w miejscu trzech dawnych kamienic 
d. „Zajazd Krakowski”, przebud. 1837-1839, proj. Ignacy Hercok, przebud. klatki schodowej1879, 
remont. od 1990.; polichromie z 2. połowy wieku XIX, nawiązujące do znajdującego się tam przez 
pewien czas żydowskiego domu modlitwy; A-234, 17.03.1966 

NR 31 KAMIENICA (narożna ul. Węgłowa nr 2), mur., 1840, proj. Michał Wąsowicz, przebud. 1864 i 1875, 
proj. Paweł Barański, nadbud. III piętra 1924. 

NR 33 KAMIENICA, mur., 1819, przebud. 1883, proj. Józef Ertel. 

NR 35 KAMIENICA, mur., 1892, proj. Karol Knaus, budowa mansard 1922, proj. Jozue Oberleder, remont. 
1977-1978; A-991, 6.04.1995. 

NR 37 KAMIENICA, mur., 1845, proj. Karol Kremer, nadbud. II piętra 1897, proj. Leopold Tlachna. 

NR 39 KAMIENICA (narożna ul. Skawińska nr 13), mur., 1842-1860, proj. Michał Wąsowicz, remont. 1897, 
proj. Beniamin Torbe, nadbud. III piętra 1922, proj. Roman Weindling. 
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ul. Skawińska 

 

NR 1 > Krakowska 39 

NR 3 > Augustiańska 34 

ul. Augustiańska 

NR 8/10 DOM (narożny Meiselsa 1), mur., 1891, proj. Zygmunt Luks, nadbud. III piętra 
1934. 

NR 12 KAMIENICA > św. Katarzyny 5 

NR 14 KAMIENICA > św. Katarzyny 4. 

NR 16: budynek poza ewidencją 

NR 18 KAMIENICA, mur., 1931-1936, proj. Zygmunt Grunberg. 

NR 20 > Skałeczna 7. 

NR 22 KAMIENICA (narożna ul. Skałeczna nr 4/6), mur., 1867, proj. Józef Hercok, adap-
tacja wnętrz 1927, proj. Henryk Lamensdorf. A-356 z 23.03.1968 

NR 24 KAMIENICA (narożna ul. Węgłowa nr 3), mur., 1911-1918, proj. Jan Zawiejski. WY-
BURZONA, zabudowa współczesna 

NR 26 KAMIENICA (narożny ul. Węgłowa nr 4), mur., 1846, proj. Michał Wąsowicz, nad-
bud. II piętra 1864, proj. Paweł Barański. A-357 z 23.03.1968 

NR 28 KAMIENICA, mur., 1868, proj. Jan Ertel. 

NR 30 KAMIENICA, mur., 1893, proj. Leopold Tlachna, nadbud. III piętra 1924, proj. Zyg-
munt Prokesz. 

NR 32 KAMIENICA, mur., 1865, proj. Paweł Barański, nadbud. III piętra XX. 

NR 34 KAMIENICA (Skawińska 3), mur., 1842-1862, proj. Michał Wąsowicz, remont. 1897, 
proj. Beniamin Torbe, nadbud. III piętra 1922. 

 

 

 
 

ul. św. Katarzyny 

 

NR 1 > Krakowska 15 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1864, proj. Paweł Barański. 

NR 5 KAMIENICA (narożna ul. Augustiańska nr 12), mur., 1899, proj. Józef Hercok, nadbud. III 
piętra XX. 

 

NR 2 KAMIENICA (narożna ul. Krakowska nr 17), mur., 1827, proj. August Pluszyński, 1855, nad-
bud. II piętra 1863, przebud. 1900. 

NR 4 KAMIENICA (narożna ul. Augustiańska nr 14), mur., 1838, przebud.1891, proj. Nachman 
Kopald, przebud. 1898, nadbud. II piętra pocz. XX, proj. Zygmunt Luks. A-460, 2.04.1968 

ul. Skałeczna 

NR 1 > Krakowska 25 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1911-1918, proj. Jan Zawiejski. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1911-1918, proj. Jan Zawiejski.  

NR 7 KAMIENICA (narożna ul. Augustiańska nr 20), mur., 1911-1918, proj. Jan Zawiejski. 

 

NR 2 > Krakowska 27 

NR 4: obiekty tymczasowe / poza ewidencją 

NR 6 > Augustiańska 22 

ul. Węgłowa 

NR 1 > Krakowska 29 

NR 1a KAMIENICA, mur., 1847-1848.  

NR 3 > Augustiańska 24 

 

NR 2 > Krakowska 31 

NR 4 > Augustiańska 26 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.6 Krakowska Wsch 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.6 Nazwa WAK: Krakowska Wsch Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Krakowskiej – cz. ul. Miodowej – cz. ul. Bożego Ciała – pn pierzeja pl. Wolnica 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Jedyna publicznie dostępna zieleń jest na skwerze przy ulicy Meiselsa. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIA-
STA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”. 
 

 
 
Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. Ogólne 
zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie zakazuje się lokaliza-
cji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i budynków prze-
słaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY 
MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazi-
mierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania 
zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiej-
skiej. Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych obiektów 
i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruk-
tury telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, 
masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych okre-
ślono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania 
krajobrazu określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajo-
brazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych okre-
ślono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się 
do kolejnych terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§57 Dla wyznaczonego terenu MW/U.38 o podstawowym przeznacze-
niu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budyn-
kami mieszkalno-usługowymi lub budynkami usługowymi w zakresie 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,8;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 23m, jednak nie więcej niż do wy-
sokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m.; chyba że inne parame-
try oraz zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
zostały ustalone w ust. 5-7. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną  
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konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§58 Dla wyznaczonego terenu MW/U.39 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,3; 
3) maksymalną wysokość zabudowy: 23m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m., chyba, że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-7. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§59 Dla wyznaczonego terenu MW/U.40 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,5;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 23m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m.; chyba, że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-7. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§60 Dla wyznaczonego terenu MW/U.41 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,6;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 230 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-8. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§99 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej ZP.6 o podstawowym przeznaczeniu pod ogólnodostępną zieleń urządzoną, w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 80%,  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych); 
§100 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej Zpz.9, ZPz.16, ZPz.17, Zpz.19 i Zpz.20 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym 
wewnątrz kwartałów zabudowy w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla ZPz.9 i Zpz.19 - 60%, dla pozostałych – 40%, 
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
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3) w przypadku ich nadbudowy ustala się: a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków 
zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycznego Kazimierza, b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
§ 115 Wyznacza się Teren Placu, oznaczony symbolem KP.5 o podstawowym przeznaczeniu pod plac miejski na końcu ul. Meiselsa.  
2. W wyznaczonym terenie dopuszcza się powstanie budynku frontowego, o funkcji usługowej, dla którego ustala się maksymalną wysokość budynku: 4m jednak nie więcej niż do 
wysokości bezwzględnej zabudowy: 209 m n.p.m., przy uwzględnieniu nakazu realizacji:  
1) ściany w postaci zieleni np. przy użyciu pnączy zasłaniającej ślepą ścianę budynku pod adresem ul. Krakowska 10 do wysokości: 18m, jednak nie więcej niż do rzędnej: 222 m n.p.m., lub 
2) muralu na ślepej ścianie budynku pod adresem ul. Krakowska 10.  
3. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 10%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 0,5;  
3) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
4) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach. 

 
ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Krakowska 

NR 4 KAMIENICA (narożny ul. Miodowa nr 1), mur., 1911, proj. Kazimierz Brzeziński. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1911-1912, proj. Kazimierz Brzeziński. 

NR 8: nie ma takiego numeru (może niezabudowana działka obok 12?)  

NR 10 KAMIENICA, mur., XVII, 1813, nadbud. II piętra 1826, 1868, przebud. 1898, proj. Beniamin Torbe. 
A-462, 5.06.1968 

NR 12: niezabudowana działka  

NR 14 KAMIENICA (narożna ul. Meiselsa), mur., XVII, przebud.1873, nadbud. II piętra 1883, nadbud. 
III piętra1907, proj. Roman Weindling, 1941. Ludwik Beym, Nachum Kopald, Leopold Tlachna. 

NR 16 KAMIENICA, mur., XVIII/XIX, przebud.1875, proj. Adam Nowicki. A-463, 20.02.1968. 

NR 18 KAMIENICA „BRACTWA PIĘCIU RAN CHRYSTUSA”, mur., XVII/XVIII, przebud. 1819, proj. Jan 
Drachny, 1823, przebud.1873, proj. Antoni Ochmański. 

NR 20 PAŁAC „WOJEWODZIŃKI”, XIV w.; d. rezydencja wojewody krakowskiego Piotra Małachow-
skiego, później został własnością rodziny Ankwiczów. W 1773 roku zamieszkał tu cesarz Au-
strii Józef II Habsburg podczas podróży przez Galicję; A-231, 16.03.1966. 

NR 22 > Józefa 1 

NR 24 KAMIENICA, mur., XVII, przebud. 1859, proj. Antoni Stacherski, przebud. 1906, proj. Beniamin 
Torbe, 1940, 1950. 

NR 26 KAMIENICA, mur., XVIII, remont. 1821, proj. Jan Drachny, remont. 1857, proj. Paweł Barański, 
1910, 1913, 1936, remont. 1970. A-233, 16.03.1966 

NR 28-28a -skwer wyłączony z ewidencji 17.05.2017 (nie istnieje) – zabudowa hotelowa / realizacja 
współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 30 KAMIENICA, mur., XVIII, przebud. 1907, proj. Beniamin Torbe. 

NR 32 KAMIENICA, mur., 1914, proj. Jozue Oberleder. 

NR 34 KAMIENICA, mur., XVI, nadbud. II piętra 1831-1841, przebud. 1874, remont. 1900, nadbud. 
III piętra 1922. 1874,1922 / (zabudowa murowana o genezie co najmniej XVII-w.; budowa II pię-
tra 1831, przebudowa 1837-1841; przebudowa całości z ukształtowaniem fasady 1874, nadbu-
dowa III piętra 1922); A-465,18.03.1968. 

NR 36/38 KAMIENICA (narożna pl. Wolnica nr 2), mur., 1912, proj. Jozue Oberleder. 

NR 40: niezabudowana działka między numerem 38 a ratuszem na Wolnicy 
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ul. Miodowa 

NR 1 > Krakowska 4 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1897-1901, proj. Karol Knaus  

NR 5 KAMIENICA, mur., 1913, przebud.1921-1923, proj. Samuel Singer. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1912, oficyny 1921. 

NR 9 KAMIENICA (narożna ul. Bożego Ciała nr 5), mur., 1898, proj. Władysław Kleinber-
ger, oficyna 1907, proj. Henryk Lamensdorf. 

ul. Bożego Ciała 

NR 5 KAMIENICA > Miodowa 9 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1893, proj. Leopold Tlachna, remont. 1911. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1894-1895, remont. 1911. 

NR 11 KAMIENICA, mur., 1895-1896, adaptacja wnętrz 1914, proj. Ignacy Tislowitz. 

NR 13 DOM MODLITWY Chewra Tehilim Bractwa Psalmowego (d.) zbudowany w 1896 
r., bud. Nachman Kopald, Oprócz sali modlitwy znajdującej się na parterze, w bu-
dynku znajdowała się również szkoła talmudyczna.. przebud. 1931-1933, proj. Sa-
lomon Jonkler. W 2008 roku w synagodze odkryto unikatowe polichromie na-
ścienne z przedstawieniami miejsc świętych i wizerunków zwierząt. Od maja 
2013 roku w budynku mieści się klub muzyczny.1343/M, 24.04.2013 

NR 15 KAMIENICA > Meiselsa 13 

NR 17 DOM, mur., 1860-1865, proj. Paweł Barański, nadbud. 1860, dobud. oficyny tylnej 
1829. 

NR 19 KAMIENICA (narożna ul. Józefa nr 10), mur., 4 ćw. XVIII (połączenie 2 kamienic), 
remont. 1819, nadbud. II piętra 1861-1862, nadbud. III piętra 1920, remont. po 
1980. A-995, 25.08.1995 

NR 21 KAMIENICA > Józefa 5 

NR 23 KAMIENICA, mur., 1877, proj. Leopold Tlachna, część pd. 1906, proj. Beniamin 
Torbe. 

NR 25/27: niezabudowana działka 

KAMIENICA NR 29, mur., 1896. 

DOM NR 31 (narożny pl. Wolnica nr 6), mur., 1826, proj. Antoni Pluszczyński, przebud. 
1841, proj. Michał Wąsowicz, przebud. i nadbud. 2 poł. XIX. 

 

ul. Meiselsa 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1873, proj. Ludwik Beym, nadbud. II piętra 1906, proj. Beniamin Torbe, 
nadbud. III piętra 1907, proj. Roman Weindling, 1921, 1941.NR 7 DOM, mur., XVII, 1820, 
przebud. 4 ćw. XIX. A-481, 2.04.1968 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1908, proj. Beniamin Torbe. 

NR 11 KAMIENICA, mur., 1908. 

NR 13 KAMIENICA (narożna ul. Bożego Ciała nr 15), mur., 1912, proj. Jozue Oberleder. 

 

NR 12: niezabudowana działka 

NR 14: niezabudowana działka / oficyna tylna / budynek poza ewidencją 

NR 16 KAMIENICA, mur., 1922, proj. Jozue Oberleder. 

NR 18 > Bożego Ciała 13 

ul. Józefa 

NR 1 KAMIENICA (narożna ul. Krakowska nr 22), mur., XVI, połączenie dwóch kamienic k. XVIII 
(?), przebud. pocz. XIX, nadbud. i przebud.1847-1852, proj. Ignacy Hercok. A-232, 
16.03.1966 

NR 3 KAMIENICA, mur., XVII, 1 poł. XIX, k. XIX, przebud. 1911, proj. Stanisław Kryłoszański;  
A-445, 26.03.1969 

NR 5 KAMIENICA (narożna ul. Bożego Ciała nr 21), mur., XVII, nadbud. II piętra 1838, 1863-1864. 

 

NR 2 KAMIENICA, mur., pocz., XX w. 

NR 4 KAMIENICA, mur., XVI / XVII w., 1662, 1790, 1819, 1895; A-446, 26.03.1969 

NR 6 KAMIENICA, mur., XVIII, 1830, proj. Michał Wąsowicz, 1838, nadbud. II piętra 1859 A. Sta-
chert (1859), 1886, dobud. oficyny 1887; A-447, 26.03.1969. 

NR 8 KAMIENICA, mur., XVIII/XIX, 1859, k. XIX, 1908. A-448, 26.03.1969 

NR 10 > Bożego Ciała 19 

pl. Wolnica 

NR 2 > Krakowska 36/38. 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Jozue Oberleder. 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Jozue Oberleder. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1912, proj. Władysław Kleinberger. 

NR 6 > Bożego Ciała 31 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.7 Boże Ciało 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.7 Nazwa WAK: Boże Ciało Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Bożego Ciała – granice działki obr. 0015 dz. 17 – cz. ul. św. Wawrzyńca  

Tereny zielone: Ogród o narysie geometrycznym, kwaterowy z nasadzeniami w układzie geometrycznym. Duża przestrzeń otwartych trawników. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR 
LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z 
dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie 
zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; 
tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefo-
nii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicz-
nych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz 
dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są 
w następujących artykułach: 
§51 Dla wyznaczonego terenu MW/U.32 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę 
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub bu-
dynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 2,5;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 17m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględ-
niej zabudowy: 221 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-9. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane 
do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku 
planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zawierają indywidualne ustalenia. 
§ 89. Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.13, o podstawo-
wym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.  
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2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 9m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 213 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-5.  
3. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu pod adresem: ul. Św. Wawrzyńca 6 
– dom – dawny dom klasztorny Kanoników Regularnych.  
4. W odniesieniu do budynku, o którym mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku.  
5. W odniesieniu do niezabudowanej południowo-zachodniej części terenu, na działce nr 17 obr. 15 Śródmieście, dopuszcza się realizację robót budowlanych polegających na budowie 
budynku frontowego ustalając:  
1) maksymalną wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: 4m, jednak nie więcej niż do rzędnej: 208 m n.p.m.;  
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30%. 
§ 104. Wyznacza się Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZPs.4 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody.  
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 stanowi ogród klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-24 [A-191/M]).  
3. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%;  
2) zalecenie realizacji kwaterowych ogrodów oraz parterowych rabat roślinnych;  
3) dopuszczenie realizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
4) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą.  
4. W wyznaczonym terenie znajdują się obiekty budowlane, objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu – dwie figury Matki 
Boskiej.  
5. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust. 4 ustala się nakaz ich ochrony w zakresie kształtu i gabarytu, z możliwością przeniesienia w inne miejsce ogrodu.  
§ 105. Wyznacza się Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZPs.5 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody.  
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 stanowi zespół kościoła pw. Bożego Ciała, ogród oraz ogrodzenie wpisane do rejestru zabytków (nr rej. A-24 [A-191/M]).  
3. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 40%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 1,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 5m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględnej zabudowy: 209 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 6.  
4. W wyznaczonym terenie znajdują się siedliska jerzyków (Apus apus), które należy uwzględniać przy realizacji wszelkich robót budowlanych.  
5. W wyznaczonym terenie znajdują się obiekty budowlane, objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków (nr rej. A-24 [A-191/M]), oznaczone na rysunku planu – 
zespół kościoła pw. Bożego Ciała oraz ogrodzenie.  
6. W odniesieniu do budynków, o których mowa w ust. 5 ustala się  
1) funkcję: budynek usługowy o charakterze sakralnym;  
2) nakaz ochrony kształtu i gabarytu;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 62m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględnej zabudowy: 265 m n.p.m. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 

 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Bożego Ciała 

NR 24 DOM „Nowa Szkoła”, mur., XV, 1525-1544, XVII, 1 poł. XIX, przebud. 1901, dobud. oficyny 1890. szkoła–pierwotnie Nowa Szkoła (budynek należący do zespołu klasztoru Bożego 
Ciała); A-363, 2.04.1969 

NR 26: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY BOŻEGO CIAŁA; fundowany przez Kazimierza Wielkiego ok. 1340 w związku z lokacją miasta, budowany od ok. 1340 r. (bractwo wzmiankowane w 1347, 
rektor w 1348 r.), od 1405 r. w gestii kanoników regularnych laterańskich (przy kościele rozwój klasztoru), ukończony w latach 1466–1476; kruchty i kaplice z XVII w. ukończenie 
prezbiterium 1387, mistrz Piotr, korpus ok. 1389-1403, szczyt elewacji zach. 2 poł. XV, odbud. wieży po pożarze 1556, podwyższenie wieży, nakrycie hełmem i krypty l. 20 XVII, 
dobud. kaplicy Zwiastowania NMP l. 60 XVII, remont.: 2 poł. XVIII, od 1899 z przerwami do 1914, arch. Karol Knaus i Tadeusz Stryjeński, 1934 i od 1996, klasztor, mur., skrzydło 
pd. przy wsch. wirydarzu ok. 1405-1421, skrzydło zach. przy wsch. wirydarzu 2 poł. XV, skrzydło pd. wirydarza zach. XV/XVI, gruntownie przebud. rozbud. 1616-1673, drobne 
przeróbki XVIII i XIX, remont. pocz. XX, ogród, XIV-XVII, ogrodzenie, mur., 1624, bramki 1 poł. XVII, odn. 1981. A-24, 10.04.1931, A-191/M 

ul. św. Wawrzyńca 

NR 2 > Bożego Ciała 26 

NR 4 > Bożego Ciała 26 

NR 6 d. DOM KLASZTORNY KANONIKÓW Regularnych XVII w. 

NR 8 > Bożego Ciała 26 

NR 10 > Bożego Ciała 26 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.8 Wolnica 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.8 Nazwa WAK: Wolnica Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Krakowskiej – cz. ul. św. Wawrzyńca – cz. ul. Gazowej – cz. ul. Trynitarskiej  

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Zieleń uliczna wyłącznie na placu Wolnica. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR 
LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 
8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie zaka-
zuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczaso-
wych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształ-
towania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii komór-
kowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono 
w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 
kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w nastę-
pujących artykułach: 
§52 Dla wyznaczonego terenu MW/U.33 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budyn-
kami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami usłu-
gowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,2;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 21m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej 
zabudowy: 225 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-9. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do re-
jestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywi-
dualne ustalenia. 
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§56 Dla wyznaczonego terenu MW/U.37 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 19m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 224 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 4. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§90 Dla wyznaczonego terenu zabudowy usługowej U.14 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%; 
 2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 240 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 4.  
3. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem Plac Wolnica 1 (nr rej. A-99) – 
ratusz dawnego miasta Kazimierz.  
4. W odniesieniu do budynku, o którym mowa w ust. 3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku. 
§100 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej Zpz.24 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy 
w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 60%,  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
§ 116. Wyznacza się Teren Placu, oznaczony symbolem KP.6 o podstawowym przeznaczeniu pod plac miejski – Plac Wolnica.  
2. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 10%;  
2) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych); 
 3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach.  
3. W wyznaczonym terenie znajduje się obiekt budowlany – rzeźba „Fontanna Trzej Grajkowie”, uznana za dobro kultury współczesnej, oznaczona na rysunku planu, w odniesieniu do 
której ustala się nakaz zachowania z możliwością przeniesienia w inne miejsce na Placu. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 
plan katastralny 1848 
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 
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Zabudowa 

ul. Krakowska 

NR 42 KAMIENICA (narożna pl. Wolnica nr 14), mur., 1897, proj. Leopold Tlachna, nadbud. 
III piętra 1925, proj. Zygmunt Prokesz. 

NR 44 KAMIENICA, mur., 1842, proj. August Pluszyński, remont. 1892 i 1926. 

NR 46 DOM ESTERKI, ob. Muzeum Etnograficzne, mur., XIV; powstał z połączenia dwóch 
mniejszych; pierwotnie znajdował się na południowej pierzei Rynku Kazimierskiego; 
najstarsza część piwnic pierwotnie gotyckiego budynku pochodzi z XIV wieku, za-
chowały się fragmenty kamieniarki gotyckiej z ok. 1430 roku i przełomu XIV i XV; w 
XVI wieku dom i ogród w obrębie posesji należał do architekta, rajcy kazimierskiego, 
Bartolomea Berecciego; gruntownie remont.1760-1789 (wykonano stropy drew-
niane, z tego okresu pochodzi bogata polichromia ścian oraz rozety sufitowe); grun-
townie przebud. 1841, proj. Paweł Barański, dobudowa osi pn. 1887; zachował klasy-
cystyczny dach łamany (tzw. krakowski); gruntownie remont. 1978-1984.  
A-235, 20.02.1968 

pl. Wolnica 

NR 1 RATUSZ MIASTA KAZIMIERZA, ob. Muzeum Etnograficzne, pl. Wolnica nr 1, mur., 1578 
(z wykorzystaniem murów gmachu z 1414), gruntownie przebud. 1876, remont. 1995-
1996; A-99, 16.10.1965. 

NR 7 KAMIENICA (narożna ul. św. Wawrzyńca nr 1), mur., XVII, 1828, przebud. 1888, proj. 
Leopold Tlachna, remont. po 1980. 

NR 8 KAMIENICA, mur., pocz. XIX, 1823, oficyna 1875, nadbud. II piętra 1909, proj. Rajmund 
Meus i Bronisław Górski. 

NR 9 KAMIENICA, mur., XVIII, 1876, nadbud. II piętra 1923, proj. Alfred Kramarski, nadbud. 
III piętra 1930, proj. Zygmunt Szufa. 

NR 10 KAMIENICA, mur., 1824, proj. Wawrzyniec Boroński, 1845, 1912, oficyna 1925. 

NR 11 KAMIENICA (narożna ul. Bocheńska nr 2), mur., XVIII, nadbud. II piętra 1853, nadbud. 
III piętra 1863. 

NR 12 KAMIENICA (narożna ul. Bonifraterska nr 1), mur., poł. XIX, przebud. 1928, proj. Salo-
mon Jonkler. 

NR 12a KAMIENICA, mur., 1930, proj. Antoni Dostal. 

NR 13 KAMIENICA, mur., 1845, przebud. 1872, proj. Jacek Matusiński; A-690, 19.03.1986. 

NR 14 > Krakowska 42. 

 

ul. św. Wawrzyńca 

NR 1 > Wolnica 7 

NR 3 działka niezabudowana / obiekty tymczasowe / poza ewidencją 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1911. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1891, proj. Leopold Tlachna, nadbud. III piętra 1921. 

NR 9 KAMIENICA, mur., 1891, proj. Leopold Tlachna.NR 11 KAMIENICA (narożna ul. Gazowa 
nr 1), mur., 1907, proj. Nachman Kopald, remont. 1967. A-1033, 29.07.1996 

ul. Gazowa 

NR 1 > św. Wawrzyńca 11 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1890-1891, przebud. poddasza 1918, remont. 1934. 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1890, remont. 1930. 

NR 7 KAMIENICA, mur., 1908, proj. Beniamin Torbe. 

NR 9 > Bocheńska 8 

ul. Trynitarska 

NR 2 niezabudowana działka / tereny zielone 

NR 4 realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 6 realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

ul. Bocheńska 

NR 2 KAMIENICA > Wolnica 11 

NR 2a: budynek poza ewidencją 

NR 4 KAMIENICA dom modlitwy Szejrit B’nei Emuna, mur., 1914, proj. Henryk Lamensdorf. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1903. 

NR 8 KAMIENICA (narożna Gazowa 9), mur., k. XIX, nadbud. III piętra 1925. 

ul. Bonifraterska 

NR 1 > Wolnica 12 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1897, nadbud. III piętra 1930, proj. Eugeniusz Ronka. 

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.9 Bonifratrzy 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.9 Nazwa WAK: Bonifratrzy Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz”, „Bulwary Wiślane” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Krakowskiej – cz. ul. Trynitarskiej – cz. ul. Mostowej – cz. ul. Podgórskiej 

Tereny zielone: Ogród związany z kompleksem szpitalnym, zieleń komponowana w swobodny sposób, duże przestrzenie trawników 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR 
LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA 
z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym tere-
nie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m²; tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi wido-
kowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także 
telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń 
technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu okre-
ślono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane 
są w następujących artykułach: 
§ 91. Wyznacza się Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U.15, o podstawo-
wym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.  
2. W ramach przeznaczenia ustalonego w ust. 1 mieści się w szczególności zabudowa 
budynkami usługowymi z zakresu zdrowia.  
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24 %;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 4,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 24m, jednak nie więcej niż do wysokości bez-
względniej zabudowy: 237 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 5-7.  
4. W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpi-
sane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu, pod adresem:  
1) ul. Trynitarska 11 (nr rej. A-577) – zespół szpitala Bonifratrów;  
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2) ul. Krakowska 48 / ul. Trynitarska 1 (nr rej. A-19) – Zespół Klasztorny Trynitarzy: kościół pw. św. Trójcy z klasztorem Trynitarzy (dziś Bonifratrów), ogród;  
3) ul. Krakowska 50 (nr rej. A-237) – Zespół Klasztorny Trynitarzy: kościół pw. św. Trójcy z klasztorem Trynitarzy (dziś Bonifratrów), ogród; oraz mur obronny miasta Kazimierz  
(nr rej. A-96).  
5. W odniesieniu do obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-3 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynków oraz muru.  
6. W odniesieniu do budynków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 ustala się nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku od strony frontowej z możliwością rozbudowy od strony oficynowej.  
7. W odniesieniu do nieruchomości na działce nr 80 obr. 15 Śródmieście, dopuszcza się realizację robót budowlanych polegających na budowie budynków frontowych i oficynowych, 
ustalając:  
1) maksymalną wysokość bezwzględną zabudowy: 24m jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 228 m n.p.m.;  
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30% 
§ 106. Wyznacza się Teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZPs.6 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom sakralnym oraz ogrody.  
2. Teren o którym mowa w ust. 1 stanowi ogród klasztoru Trynitarzy (dziś Bonifratrów) wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-19 [A-187/M]).  
3. W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:  
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%;  
2) dopuszczenie realizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
3) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą. 

Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR 

LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwale-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły".  

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 
września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru "Bulwary Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono w 
§7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w 
§9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono 
w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 
kultury współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w nastę-
pujących artykułach: 
§17 Dla wyznaczonego terenu MW/U.22 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielo-
rodzinną i usługową, ustala się: 
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem § 11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbanistyczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów § 11): 
20m 
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4) geometria dachów: dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe i dachy płaskie; 
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 5%; 
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 80%; 
W terenie MWlU.13:  
a) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, dopuszczenie doświetlenia poddasza wyłącznie oknami połaciowymi,  
b) dla budynków o wysokości do 5m: zakaz lokalizowania funkcji mieszkaniowej, lokalizacja usług tylko z zakresu rekreacji, gastronomii, kultury, sztuki, edukacji,  
c) ze względu na szczególną ekspozycję nakaz harmonijnego ukształtowania elewacji od strony Bulwaru Inflanckiego;. 
Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu. 
§ 20. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U.8 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.  
2. W wyznaczonych terenach dopuszcza się lokalizację lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia nie może przekroczyć 40% całkowitej powierzchni budynku z zastrzeżeniem 
ust. 4 pkt 7,  
W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania i warunków zabudowy oraz zasad kompozycji, ustala się:  
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem § 11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbanistyczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów § 11): 4,5 m,  
4) geometria dachów: dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe, lub płaskie;  
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie mniej niż: 5%;  
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy nie więcej niż 80%;  
7) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej w parterach budynków;  
9) dla budynków lokalizowanych w sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych -nakaz powiązania komunikacyjnego pieszego i funkcjonalnego z przestrzenią publiczną, jaką stanowią Bulwary 
Wiślane;  
5. Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego planem zawartych w pozostałych ustaleniach planu.  

§ 38. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami ZPz.2, ZPz.3 i ZPz.5 z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym i zieleńce.  
2. W terenach ZPz.2, ZPz.3 i ZPz.5 określa się na Rysunku Planu wpisane do rejestru zabytków pod nr A-96 pozostałości murów obronnych dawnego miasta Kazimierza, dla których 
obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków.  
3. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie sposobów ich zagospodarowania ustala się:  
1) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90%,  
2) zakaz zabudowy oraz lokalizacji budynków i budowli z wyjątkiem sieci technicznych i uzbrojenia terenu;  
3) nakaz wprowadzenia komponowanej zieleni z uwzględnieniem elementów malej architektury i oświetlenia;  
4) dopuszczenie lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych z zakazem utwardzania ich powierzchni -  
okres użytkowania od 1 marca do 15 listopada; 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 

 
plan katastralny 1848 

 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Krakowska 

NR 48 KOŚCIÓŁ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
Z DAWNYM KLASZTOREM TRYNITARZY 
(od 1812 Bonifratrów), ul. Krakowska nr 
48; mur., zbudowany w miejscu kamienic 
mieszczańskich, przejmowanych przez 
klasztor w latach 1689–1695; zbudowany 
w latach 1752-1758, proj. Franciszek Placidi, 
majster murarski Jakub Kłapiński, znisz-
czenie dachu pożarem 1765, odbud. 1766, 
zamieniony na magazyn wojskowy 1796, 
restaur. fasady 1825 i restaur. majster Jan 
Zieliński i Józef Kuhn, remont. 1860 i 1888, 
1890, 1950,1968, 1971 i 1990-1992; klasztor, 
mur., 1741-1751, przebud. refektarza na 
salę szpitalną 1812, restaur.: 1825, majster 
Jan Zieliński, 1860, 1887, 1890-1891 i grun-
townie 1894-1897,przebud. 1929-1936, 
proj. Jan Burzyński, cz. przebud. 1962, re-
mont. 1983-1984, ogród, XVIII. A-19, 
5.05.1931,  
A-187/M. 

 

NR 50 DOM, kamienica Zaorowska, mur., XV/XVI Jan Zaor (?), gruntownie przebud. 1 poł. 
XVII, przejęty przez trynitarzy poł. XVIII, restaur. 1 poł. XIX, remont. ok. 1970. A-237, 
17.03.1966 

NR 52: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją / w głębi ogrodu Bonifratrów, przy 
szpitalu 

ul. Trynitarska 

NR 1/3/5/7 > Krakowska 48 

NR 9/11: ZESPÓŁ SZPITALA BONIFRATRÓW: szpital, mur., 1898-1901, proj. Teodor Talowski, 
nadbud. II piętra 1929-1930, proj. Jan Burzyński, skrzydło zach. 1933, proj. Jan Burzyń-
ski, kaplica przedpogrzebowa, mur., 1930, proj. Jan Burzyński, ogród, XVIII-XX, ogro-
dzenie, mur., XVIII-XX. A-577, 10.05.1976. 

 

ul. Mostowa 

ogrody szpitala Bonifratrów  

ul. Podgórska 

NR 1-10: niezabudowane działki / zieleń 

NR 11 KAMIENICA, mur., 1911, proj. Leopold Tlachna; relikty murów obronnych dawnego 
miasta Kazimierza ok. 1340 (A-96 z 30.04.1938)  

NR 12 KAMIENICA, mur., ok. 1920; relikty murów obronnych dawnego miasta Kazimierza ok. 
1340(A-96 z 30.04.1938)  

NR 13 DOM, mur., pocz. XX.  szpital /realizacja współczesna  

NR 14: niezabudowana działka 

 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  
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IX.10 Mostowa 
 

Numer ZWAK / WAK: IX.10 Nazwa WAK: Mostowa Studium: Jednostka urbanistyczna: 3 MPZP: „Kazimierz”, „Bulwary Wiślane” 

Obszar UNESCO: TAK Strefa buforowa obszaru UNESCO: NIE Obszar Pomnika Historii: TAK Obszar wpisany do rejestru zabytków: TAK 

Granice: cz. ul. Trynitarskiej – ul. Bonifraterska – ul. Bocheńska – cz. ul. Gazowej - cz. ul. Podgórskiej – cz. ul. Mostowej 

Tereny zielone: zieleń w dziedzińcach zabudowy w formie nasadzeń swobodnych, głównie dużych drzew. Przy ulicy Bocheńskiej 5 w dziedzińcu kamienicy ogród o układzie geometrycz-
nym, komponowanym. Zieleń dopełniają szpalery uliczne, głównie przy ulicy Mostowej. 

Dominanty, subdominanty i akcenty krajobrazowe: 

Mapka obszaru WAK 

 

 
 

 
Lokalizacja na tle parku kulturowego 
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 
RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”. 

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRA-
KOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”.  
 
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym 
terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży po-
wyżej 2000m²; tymczasowych obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i 
ciągi widokowe. 
Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego i kształtowania zabudowy określono w §6 do §9 
Zasady realizacji ogrodzeń określono oraz Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej 
(także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych 
urządzeń technicznych określono w §11  
Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych w §10. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu 
określono w §12. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturo-
wego oraz dóbr kultury współczesnej określono w §13. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów 
zapisane są w następujących artykułach: 
§53 Dla wyznaczonego terenu MW/U.34 o podstawowym przeznaczeniu pod zabu-
dowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługo-
wymi lub budynkami usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,7;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 20m, jednak nie więcej niż do wysokości bez-
względniej zabudowy: 224 m n.p.m.; chyba że inne parametry oraz zasady kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone w ust. 4-5. 
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpi-
sane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na 
rysunku planu, dla obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
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§54 Dla wyznaczonego terenu MW/U.35 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 5,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 19m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 224 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 4.  
3. W wyznaczonym terenie, znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu, pod adresem ul. Mostowa 10/ ul. 
Trynitarska 13 – kamienica.  
4. W odniesieniu do budynku frontowego, o którym mowa w ust. 3 oraz budynków frontowych pod adresem ul. Trynitarska 15a oraz ul. Trynitarska 15b dopuszcza się realizację robót 
budowlanych, celem wykorzystania poddasza ustalając:  
1) zakaz podnoszenia górnej krawędzi elewacji frontowej i tylnej budynku z dopuszczeniem realizacji dachu namiotowego na narożniku budynku;  
2) dopuszczenie podnoszenia kalenicy budynku, celem realizacji dachu o połaciach symetrycznych (max. nachylenie połaci dachu: 40o). 
§55 Dla wyznaczonego terenu MW/U.36 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 24%;  
2) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 – 3,0;  
3) maksymalną wysokość zabudowy: 17m, jednak nie więcej niż do wysokości bezwzględniej zabudowy: 222 m n.p.m. chyba że inne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostały ustalone w ust. 5-6.  
W wyznaczonym terenie, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków oznaczone na rysunku planu, dla 
obiektów tych zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierają indywidualne ustalenia. 
§100 Dla wyznaczonych terenów zieleni urządzonej Zpz.23 o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy 
w zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego - 60%,  
2) zalecenie lokalizacji obiektów małej architektury takich jak fontanny, rzeźby, ławki, tarasy drewniane, ścieżki utwardzone, schody, rampy, pochylnie, trejaże, pergole, altany;  
3) zalecenie kształtowania dodatkowej zieleni w donicach lub w formie zielonych ścian;  
4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych (gastronomicznych);  
5) dopuszczenie realizacji boisk, placów gier i zabaw z niezbędną infrastrukturą oraz sztucznych ścianek wspinaczkowych.  
3. Dopuszcza się dalsze funkcjonowanie i prowadzenie robót budowlanych w budynkach i obiektach budowlanych, ustalając:  
1) funkcję: budynki usługowe lub budynki mieszkalne wielorodzinne;  
2) zakaz ich rozbudowy;  
3) w przypadku ich nadbudowy ustala się:  
a) nakaz realizacji pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren biologicznie czynny (dach zielony) dla budynków zlokalizowanych poza obszarem tzw. Historycz-
nego Kazimierza,  
b) maksymalną wysokość zabudowy: 14m.  
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 

UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 

2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obszaru "Bulwary Wisły".  

 

Podstawowe ustalenia MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 
2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary 
Wisły".  
Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy: 
 
Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono w §7 
Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów. 
Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9. 
Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
współczesnej określono w §11. 
Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 
Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 
Szczegółowe ustalenia przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenów odnoszące się do kolejnych terenów zapisane są w następujących artykułach: 
§17 Dla wyznaczonego terenu MW/U.23 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
i usługową, ustala się: 
1) nakaz ochrony obiektów zabytkowych zgodnie z zapisem § 11;  
2) nakaz wkomponowania nowych obiektów w historyczną strukturę urbanistyczną;  
3) maksymalną wysokość obiektów i urządzeń budowlanych (przy uwzględnieniu zapisów § 11):20m 
4) geometria dachów: dachy połaciowe dwu- lub wielospadowe i dachy płaskie; 
5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 5%; 
6) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy: nie więcej niż 80%; 
W terenie MWlU.13:  
a) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, dopuszczenie doświe-
tlenia poddasza wyłącznie oknami połaciowymi,  
b) dla budynków o wysokości do 5m: zakaz lokalizowania funkcji mieszkaniowej, lokalizacja usług tylko z 
zakresu rekreacji, gastronomii, kultury, sztuki, edukacji,  
c) ze względu na szczególną ekspozycję nakaz harmonijnego ukształtowania elewacji od strony Bulwaru 
Inflanckiego;. 
Zagospodarowanie terenu nie może naruszać ustaleń odnoszących się do całego obszaru objętego pla-
nem zawartych w pozostałych ustaleniach planu. 
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ortofotomapa 2019 (dane z PZGiK)  

 

 
plan katastralny 1848 

 

https://msip.um.krakow.pl/)
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Fot. W. Stępień, 1992; archiwum OT NID w Krakowie 

Zabudowa 

ul. Bocheńska 

NR 1 KAMIENICA (narożna ul. Mostowa nr 2), mur., 1867, proj. Paweł Barański, re-
mont.1882 i 1892, nadbud. II piętra 1900. 

NR 3: budynek poza ewidencją 

NR 5 KAMIENICA, mur., 1881, nadbud. II piętra 1907, nadbud. III piętra 1935, proj. Zygmunt 
Prokesz. 

NR 7: TEATR ŻYDOWSKI, ob. Teatr „Kolejarza”, ul. Bocheńska nr 7, mur., 1908, proj. Fer-
dynand Liebling, Jozue Oberleder (Beniamin Torbe ?). 

NR 9 KAMIENICA > Gazowa 11 

ul. Gazowa 

NR 11 KAMIENICA (narożna ul. Bocheńska nr 9), mur., 1908, proj. Beniamin Torbe. 

NR 13 KAMIENICA, mur., 1908, proj. Beniamin Torbe. 

NR 15: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 17: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 19: realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

NR 21/23 BROWAR – później d. Kino „Wisła”, później Teatr Łaźnia Nowa 1877 Leopold 
Tlachna. A-986, 7.01.1995 

ul. Podgórska 

NR 15 > Mostowa 12/14 

NR 16: budynek (część dawnego browaru przy gazowej) poza ewidencją 

ul. Mostowa 

NR 1 > Bonifraterska 2 

NR 3 KAMIENICA, mur., 1873, proj. Jacek Matusiński. 

NR 5: niezabudowana działka / dalej po stronie nieparzystej ogrody szpitala Bonifratrów 

NR 2 > Bocheńska 1 

NR 4 KAMIENICA, mur., 1868-1870, proj. Jacek Matusiński. 

NR 6 KAMIENICA, mur., 1868-1870, proj. Jacek Matusiński, oficyna 1906. 

NR 8 KAMIENICA (narożna ul. Trynitarska nr 16), mur., 1870. W podworcu kamienicy syna-
goga Chany i Abrahama Lednitzerów zbudowana w 1907, według projektu archi-
tekta Beniamina Torbego. Podczas II wojny hitlerowcy zdewastowali wnętrze sy-
nagogi. Częściowo zachował się wystrój zewnętrzny budynku, w tym półokrągle 
zakończone okna. 
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NR 10 KAMIENICA (narożna ul. Trynitarska nr 13), mur., 1870-1873. 

NR 12/14 KAMIENICA (narożna ul. Podgórska nr 15), mur., ok. 1890, przebud. suteren na magazyn browaru w Tenczynku 1913, nadbud. III piętra 1921. 

ul. Trynitarska 

NR 13 > Mostowa 10 
NR 15a/15b (narożnik ul. Gazowej) realizacja współczesna / budynek poza ewidencją 

 
NR 8 niezabudowana działka / tereny zielone (między Bonifraterską a Mostową)  

NR 10 niezabudowana działka / tereny zielone (między Bonifraterską a Mostową)  

NR 12 niezabudowana działka / tereny zielone (między Bonifraterską a Mostową)  

NR 14 niezabudowana działka / tereny zielone (między Bonifraterską a Mostową)  

NR 16 > Mostowa 8 

NR 18 KAMIENICA, mur., 1889-1890, proj. Leopold Tlachna, oficyny 1898. 

NR 20 > Gazowa 17. 

 

ul. Bonifraterska 

NR 2 DOM (narożny ul. Mostowa nr 1), mur., 1869. 

Legenda: na czarno – obiekty w ewidencji zabytków / na czerwono - obiekty poza ewidencją i uwagi do obiektów wpisanych / rejestr zabytków – numer boldem na końcu opisu  

  



284 

 

 



285 

 

  



286 

 

  



287 

 

 



288 

 

Ogólne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabu-
dowy 
 

 

MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”.  

 

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zachowanie najcenniejszych ele-

mentów środowiska kulturowego i wykluczenie wszystkich form użytkowania obniżających war-

tość istniejących zasobów historycznych i kompozycyjnych; ochrona sylwety Starego Miasta po-

przez określenie zasad ochrony istniejącego układu urbanistycznego i istniejących zespołów zabu-

dowy; ochrona istniejącej zieleni i przestrzeni publicznych oraz wnętrz historycznych kwartałów 

zabudowy; określenie zasad kształtowania nowej zabudowy oraz stworzenie warunków dla uzu-

pełnień zabudowy oraz ewentualnej nadbudowy i rozbudowy, które w swoich rozwiązaniach archi-

tektonicznych winny współgrać z formą i strukturami ukształtowanej historycznie zabudowy, 

kształtowanie przestrzeni publicznych w oparciu o wysokie standardy estetyczne, w tym rozwój 

wyposażenia tych przestrzeni w jednolite obiekty małej architektury oraz nośniki informacji wizu-

alnej, rozwiązanie problemów komunikacyjnych dotyczących parkowania, umożliwienie skutecz-

nych działań rewitalizacyjnych tej części miasta. 

Teren objęty ustaleniami planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. Na całym terenie zakazuje 

się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; tymczasowych 

obiektów i budynków przesłaniających punkty, osie i ciągi widokowe. 

Zasady zagospodarowania terenów oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształto-

wania zabudowy określono w §6 do §9 

Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2.  

Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruk-

tury telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych 

oraz innych urządzeń technicznych określono w §9 ust.3.  

Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §10. 

Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §12. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej określono w §13. 

Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §14. 

Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §17. 

 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy 

 § 7. 1. W zakresie sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej ustala się możliwość 

lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.  

2. W odniesieniu do:  

1) budynków frontowych ustala się możliwość prowadzenia jedynie robót budowlanych polegają-

cych na odbudowie, przebudowie, nadbudowie w zakresie lukarn, rozbudowie, remoncie i roz-

biórce oraz robót wymienionych w ustaleniach szczegółowych, pod warunkiem zgodności z usta-

leniami planu;  
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2) budynków innych niż frontowe oraz terenów znajdujących się na obszarze planu ustala się moż-

liwość prowadzenia wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zgodności z ustaleniami planu;  

3) budynków, o których mowa w pkt. 1 i 2 ustala się dodatkowe dopuszczenie:  

a) rozbudowy w zakresie docieplenia,  

b) realizacji pochylni i ramp dla niepełnosprawnych, ustalając możliwość realizacji niezbędnej roz-

budowy w celu komunikacji tych elementów budowlanych z resztą budynku,  

c) realizacji szybów windowych i zewnętrznych klatek schodowych, ustalając: - ich lokalizację w ob-

rębie podwórzy, tak aby były niewidoczne z poziomu człowieka z ulic i placów, - możliwość realiza-

cji niezbędnej nadbudowy lub rozbudowy w celu komunikacji tych elementów budowlanych 

z resztą budynku, niezależnie od zapisów ust. 3 i ust. 4 oraz wskaźników zagospodarowania terenu 

określonych w ustaleniach szczegółowych planu; 

4) budynków, o których mowa w pkt. 1 i 2 ustala się dodatkowe dopuszczenie budowy kominów 

wentylacyjnych i spalinowych przy uwzględnieniu wskaźnika wysokości zabudowy określonego 

w ustaleniach szczegółowych.  

3. W odniesieniu do legalnie istniejących obiektów budowlanych lub nieruchomości, których szcze-

gółowe parametry i wskaźniki zabudowy zostały przekroczone w stosunku do wielkości określo-

nych w planie, dopuszcza się prowadzenie takich robót budowlanych, które nie powodują zwięk-

szania tych przekroczeń, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. W odniesieniu do nieruchomości, na których istniejący wskaźnik terenu biologicznie czynnego 

jest mniejszy niż wielkość określona w planie dla danego terenu:  

1) dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie oraz rozbudowie, je-

dynie w przypadku, gdy w wyniku ich realizacji zostanie przywrócony ustalony w planie wskaźnik 

terenu biologicznie czynnego;  

2) dopuszcza się realizację robót budowalnych polegających na odbudowie, nadbudowie, przebu-

dowie oraz remoncie.  

5. W zakresie zasad dotyczących kształtowania zabudowy ustala się nakaz kształtowania zabu-

dowy w ten sposób, aby obiekty budowlane na danej działce budowlanej, posadowione za budyn-

kiem frontowym były niższe od poziomu kalenicy budynku frontowego, chyba że przepisy szcze-

gółowe dopuszczają inne ukształtowanie zabudowy.  

6. Zasady iluminacji obiektów i zieleni:  

1) ustala się możliwość iluminacji zieleni, obiektów i zespołów zabytkowych, elementów fortyfikacji 

wraz z ich otoczeniem oraz towarzyszącymi zespołami zieleni;  

2) do iluminacji obiektów budowlanych należy stosować jedynie światło białe.  

§ 8. W zakresie kształtowania elewacji budynków ustala się:  

1) zasady dotyczące wszystkich budynków:  

a) nakaz wykończenia elewacji budynków z użyciem rozwiązań i materiałów wykończeniowych, 

których zastosowanie będzie minimalizowało zagrożenia dla ptaków, b) zakaz realizacji klimatyza-

torów na ścianie frontowej budynku,  

c) dopuszcza się realizację markiz zwijanych dla lokali usługowych mieszczących się w parterach;  

2) dodatkowe zasady dotyczące budynków wskazanych na rysunku planu jako wpisane do rejestru 

zbytków:  

a) nakaz ochrony kompozycji elewacji tj. układu i wielkości otworów wraz z detalami architekto-

nicznymi (tzw. wystrojem elewacji),  

b) nakaz ochrony zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej, witryn sklepowych, bram wejściowych 

i wjazdowych, polegającej na obowiązku ich utrzymania z możliwością wymiany polegającej na 
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odtworzeniu w niezmienionej formie w zakresie wymiarów, profili, podziałów i proporcji oraz utrzy-

maniu jednolitej kolorystyki,  

c) zakaz docieplania (z zewnątrz) elewacji posiadających dekorację architektoniczną lub wykona-

nych w nietynkowanej cegle lub kamieniu;  

3) dodatkowe zasady dotyczące budynków wskazanych na rysunku planu jako ujęte w gminnej ewi-

dencji zabytków:  

a) nakaz ochrony zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej, witryn sklepowych, bram wejściowych 

i wjazdowych, polegającej na obowiązku ich utrzymania z możliwością wymiany polegającej na od-

tworzeniu w niezmienionej formie w zakresie wymiarów, profili, podziałów i proporcji oraz utrzy-

maniu jednolitej kolorystyki, z dopuszczeniem: - wykonania zmiany wielkości okien, drzwi i bram 

wjazdowych na parterze budynku, 

- wymiany okien skrzynkowych na pojedyncze,  

b) nakaz kształtowania elewacji poprzez stosowanie zasad symetrii, podziałów i osi kompozycyj-

nych przy realizacji nowych otworów okiennych lub drzwiowych, z dopuszczeniem odstępstw od 

ww. zasady, przy realizacji przeszklonych witryn w parterach budynków - przeszklenia te nie mogą 

zajmować więcej niż 50% powierzchni elewacji parteru,  

c) dopuszcza się realizację murali na ogrodzeniach lub ścianach szczytowych lub ścianach ślepych 

(przy granicy z działką sąsiednią) budynków,  

d) zakaz docieplania (z zewnątrz) ścian budynku posiadających dekorację architektoniczną lub wy-

konanych w nietynkowanej cegle lub kamieniu;  

4) dodatkowe zasady dotyczące budynków innych niż wymienione w pkt. 2 i 3:  

a) nakaz kształtowania elewacji poprzez stosowanie zasad symetrii, podziałów i osi kompozycyj-

nych dla otworów okiennych i drzwiowych, z dopuszczeniem odstępstw od ww. zasady przy reali-

zacji przeszklonych witryn w parterach budynków - przeszklenia te nie mogą zajmować więcej niż 

70% powierzchni elewacji parteru, b) nakaz stosowania tynków, ceramiki, kamienia, drewna, stali, 

szkła z dopuszczeniem stosowania w elewacjach materiałów takich jak: beton architektoniczny lub 

różne stopy metali,  

c) dopuszcza się kształtowanie elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych 

ogrodów na elewacji południowej kamienicy pod adresem ul. Krakowska 10 oraz poza obszarem 

tzw. Historycznego Kazimierza,  

d) dopuszcza się realizację murali na ogrodzeniach lub ścianach szczytowych lub ścianach ślepych 

(przy granicy z działką sąsiednią),  

e) dopuszcza się zabudowanie wyłącznie wszystkich balkonów i loggii w ramach jednego budynku.  

§ 9. Zasady kształtowania dachów, z wyłączeniem przypadków, w których inne zasady zostały wy-

znaczone w ustaleniach szczegółowych:  

1) geometrię i kształt dachów należy kształtować, według następujących zasad:  

a) dla obszaru tzw. Historycznego Kazimierza ustala się nakaz stosowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci od 20o do 40o, o symetrycznych połaciach dacho-

wych, z dopuszczeniem stosowania na budynkach innych niż frontowe: - dachów płaskich, w przy-

padkach, kiedy nie będą widoczne z przestrzeni publicznych, - dachów jednospadowych o kącie na-

chylenia połaci do 40o,  

b) dla obszaru poza tzw. Historycznym Kazimierzem ustala się nakaz stosowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 20o do 40o lub dachów pła-

skich pod warunkiem cofnięcia najwyższej kondygnacji względem lica elewacji, minimalnie o wyso-

kość tej kondygnacji - w przypadku elewacji zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych 
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w budynkach frontowych, z dopuszczeniem stosowania na budynkach innych niż frontowe: - da-

chów płaskich, w przypadkach kiedy nie będą widoczne z przestrzeni publicznych, - dachów jedno-

spadowych o kącie nachylenia połaci do 40o, - przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych 

w terenie US.1,  

c) dla tzw. „okrąglaków” ustala się nakaz stosowania dachów „cebulastych” (wielospadowych - 

wieżowych); 2) w zakresie materiałów pokryć dachowych obowiązują następujące zasady: 

 a) nakaz realizacji dachów z: 

- dachówki ceramicznej w kolorze naturalnym,  

- blachy płaskiej miedzianej lub blachy tytanowo – cynkowej w kolorach naturalnych, 

- blachy płaskiej w kolorze ceramiki albo szarości,  

b) dopuszcza się stosowanie pokrycia dachowego jako nawierzchni urządzonej stanowiącej teren 

biologicznie czynny poza obszarem tzw. Historycznego Kazimierza, c) dopuszcza się realizację ta-

rasów na dachach płaskich,  

d) dopuszcza się stosowanie innych materiałów dla powłok pneumatycznych;  

3) w zakresie doświetlenia pomieszczeń na ostatnich kondygnacjach budynków oraz na podda-

szach użytkowych ustala się:  

a) możliwość stosowania świetlików na stropodachach na całym obszarze planu,  

b) od strony frontowej budynków: doświetlanie lukarnami lub facjatami, dla zabudowy o wysokości 

do 4 kondygnacji (parter, 1 piętro, 2 piętro, poddasze), a w przypadku budynków wyższych doświe-

tlenie oknami połaciowymi, zgodnie z następującymi zasadami: - łączna szerokość lukarn/facjat nie 

może przekraczać 1/2 szerokości odpowiedniej elewacji, - lukarny/facjaty/okna połaciowe należy lo-

kalizować w osiach otworów okiennych i drzwiowych lub zgodnie z kompozycją elewacji, - najwyżej 

położony element lukarny/facjaty musi być zlokalizowany min. 1 m poniżej głównej kalenicy dachu, 

- wszystkie dolne krawędzie lukarn należy lokalizować na jednej wysokości, - okna połaciowe należy 

lokalizować w jednym poziomie, możliwie blisko dolnej krawędzi dachu budynku,  

c) od strony innej niż strona frontowa budynków: doświetlenie oknami połaciowymi lub lukarnami.  

§ 10. Zasady lokalizacji urządzeń reklamowych:  

1) ustala się możliwość lokalizacji urządzeń reklamowych i tablic reklamowych innych niż wielkoga-

barytowe obiekty reklamowe, wyłącznie na obiektach budowlanych - budynkach i ogrodzeniach, 

na następujących warunkach:  

a) nakaz grupowania i umieszczania szyldów, w jedynym wydzielonym miejscu, o powierzchni 

mniejszej niż 2 m2, płasko na ścianie elewacji danego budynku (poniżej linii parteru budynku lub 

gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra) albo na ogrodzeniu oraz dodatkowo:  

- dopuszcza się umieszczanie tablicy reklamowej w witrynach sklepowych (zlokalizowanych na par-

terze) z zastrzeżeniem, że nie mogą one zajmować więcej niż 30% powierzchni witryny,  

- dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych jako wysięgniki, o maksymalnej szerokości 80cm 

i maksymalnej wysokości 60cm,  

- dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych w postaci płaskich tablic, montowanych ukośnie 

względem elewacji, lokalizowanych nad wejściem do lokalu usługowego,  

b) zakazuje się:  

- lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych zasłaniających charakterystyczne detale architekto-

niczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, boniowanie, balustrada, okiennica), a także w sposób 

zakłócający proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami,  
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- umieszczania więcej niż jednej tablicy i urządzenia reklamowego na elewacji frontowej budynku 

i na ogrodzeniu działki, na której zlokalizowany jest budynek, w którym ta działalność jest prowa-

dzona, 

- stosowania urządzeń reklamowych jako projekcji świetlnych i elementów ruchomych, światła 

o zmieniającym się natężeniu: błyskowego lub pulsującego, neonów, ekranów LED; lub na obiek-

tach wymienionych w pkt. 2-4:  

2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych w wiatach przystankowych komunikacji 

miejskiej;  

3) dopuszcza się w terenach komunikacji o symbolach KDZT.1, KDLT.1-KDLT.2, KDDT.1KDDT.2, 

KDD.1-KDD.50, KDW.1-KDW.4 lokalizowanie urządzeń reklamowych jako słupów reklamowo-ogło-

szeniowych z możliwą funkcją handlową – tzw. „okrąglaków” o maksymalnej powierzchni zabu-

dowy wynoszącej 2 m²;  

4) dopuszcza się na całym obszarze planu, lokalizowanie urządzeń w postaci tablic informacyjnych 

dla potrzeb realizacji funkcji wystawienniczych, pod warunkiem, że tablica informacyjna nie będzie 

kolidowała z istniejącą zielenią wysoką – nie spowoduje konieczności usunięcia bądź redukcji koron 

drzew lub krzewów;  

5) zakazuje się lokalizacji wielkogabarytowych obiektów reklamowych, z dopuszczeniem ich stoso-

wania jako:  

a) tablic informujących o realizacji inwestycji ze środków funduszy europejskich i innych środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, b) szyldów lub nazw własnych 

budynku, na jego elewacji, o powierzchni nieprzekraczającej 10% elewacji budynku,  

c) reklam wielkoformatowych na rusztowaniach przy budynkach - wyłącznie na czas trwania robót 

budowlanych - prezentujących w min. 50% elewację danego budynku,  

d) tablic i urządzeń reklamowych na czas odbywających się wystaw, pokazów i imprez oraz służą-

cych wykonywaniu obowiązków związanych z informacją publiczną.  

§ 11. Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych:  

1) w zakresie ogrodzeń, ustala się możliwość lokalizacji ogrodzeń na całym obszarze planu na na-

stępujących zasadach:  

a) ustala się stosowanie w ogrodzeniach materiałów, takich jak: ceramika, kamień, drewno, stal, 

szkło, beton architektoniczny lub różne stopy metali z zakazem stosowania ogrodzeń z prefabry-

kowanych betonowych przęseł,  

b) ustala się realizację ogrodzeń o wysokości poniżej 2,2m; z dopuszczeniem lokalizacji tzw. „piłko-

łapów” i „piłkochwytów” do wysokości 6,5m w terenach US.1, ZPz.1 – ZPz.33, ZP.1 – ZP.8, ZPs.1-

ZPs.10; 

 2) w zakresie obiektów i urządzeń budowlanych, stanowiących inwestycje celu publicznego z za-

kresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się możliwość jej lokalizacji 

na całym obszarze planu na następujących zasadach:  

a) zakaz lokalizacji anten, masztów, wież bazowych oraz innych urządzeń technicznych z zakresu 

łączności w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznej, w któ-

rych na rysunku planu określone zostały główne punkty, ciągi i osie widokowe,  

b) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego na dominantach i akcentach urbanistycz-

nych pod warunkiem, że infrastruktura telekomunikacyjna nie będzie widoczna dla obserwatora 

znajdującego się w odległości do 100m od obiektu;  

3) w zakresie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, ustala się zakaz ich lokalizacji za 

wyjątkiem: 
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a) obiektów takich jak: przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne oraz inne przekrycia o sa-

modzielnej ażurowej konstrukcji, lokalizowanych wyłącznie na czas trwania wystaw, pokazów i im-

prez,  

b) przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych w terenie US.1,  

c) kiosków ulicznych i pawilonów sprzedaży ulicznej, dla których ustala się:  

- dopuszczenie lokalizacji wyłącznie w terenach komunikacji o symbolach: KDZT.1, KDLT.1 - KDLT.2, 

KDDT.1 – KDDT.2, KDD.1 – KDD.50, KDW.1-KDW.4, KP.1 – KP.6 pod warunkiem integracji kiosków 

i pawilonów z przystankami komunikacji zbiorowej,  

- maksymalną wysokość zabudowy: 4m,  

- maksymalną powierzchnię zabudowy: 20m2,  

- geometria dachu: dach płaski lub dostosowany do istniejącego przystanku,  

d) obiektów lokalizowanych na czas trwania budowy;  

4) w zakresie sytuowania garaży podziemnych ustala się:  

a) możliwość ich lokalizacji na obszarze wskazanym na rysunku planu jako strefa lokalizacji parkin-

gów podziemnych oraz w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych planu,  

b) dopuszczenie, w przypadku realizacji garaży podziemnych na terenach zieleni urządzonej towa-

rzyszącej obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów zabudowy o symbolu ZPz.1 – ZPz.11, ZPz.13, 

ZPz.20, ZPz.29, zmniejszenia wyznaczonego wskaźnika terenu biologicznie czynnego do 30%,  

c) dopuszczenie realizacji garaży wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną - jak np.: windy, rampy, zjazdy, pochylnie, schody, czerpnie i wyrzutnie powietrza z za-

strzeżeniem, że wysokość tych elementów nie może przekroczyć 3m ponad poziom istniejącego 

terenu;  

5) ustala się możliwość:  

a) zadaszania podwórzy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi nieruchomości pod adresem: ul. Bo-

żego Ciała 24, ul. Józefa 9, ul. Józefa 11 oraz ul. Krakowska 29 / ul. Węgłowa 1-1a. 

 b) zadaszenia podwórzy tzw. lekką konstrukcją rozumianą jako obiekt budowlany:  

- o samodzielnej, ażurowej konstrukcji nienaruszającej i nieingerującej w substancję budowlaną 

obiektów sąsiednich np. kamienic frontowych oraz budynków oficyn,  

- którego dach zlokalizowany jest na wysokości parterów lub nie przekracza wysokości 6m poza 

obszarem tzw. Historycznego Kazimierza (z wyłączeniem terenów zieleni) oraz dla nieruchomości 

pod adresem: ul. Bożego Ciała 7, ul. Józefa 15, ul. Szeroka 34 i ul. Miodowa 18.  

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

 

§ 12. 1. Według map zagrożenia powodziowego:  

1) w granicach planu występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodo-

bieństwie występowania Q 1% w scenariuszu całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia wałów, któ-

rych zasięg oraz maksymalne rzędne zwierciadła wody zaznaczone zostały na rysunku planu;  

2) w sąsiedztwie granic obszaru planu, od strony rzeki Wisły, występują miejsca przelania się wód 

w szczególności przez wał przeciwpowodziowy, w przypadku wystąpienia powodzi o niskim praw-

dopodobieństwie wystąpienia - raz na 500 lat (Q 0,2%).  

2. Na rysunku planu zaznaczono zasięg terenów w odległości 50m od stopy wału, dla którego wy-

stępują ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych niezbędnych dla realizacji 

zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową.  
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4. Teren objęty planem znajduje się w obszarze negatywnego wpływu piętrzenia wód Wisły stop-

niem wodnym Dąbie; w związku z tym przy projektowaniu obiektów budowlanych należy przyjmo-

wać poziom wód bez uwzględnienia funkcjonowania bariery studni odwadniających obszaru mia-

sta Krakowa.  

5. W zakresie ochrony akustycznej, należy uwzględniać następujące tereny faktycznie zagospoda-

rowane zgodnie z ustaleniami planu:  

1) w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych symbolami MW/U.1 – MW/U.57, 

jako tereny „pod zabudowę mieszkaniowo-usługową”;  

2) w terenach zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami U.1, U.5, U.6, U.11, U.14, U.15 oraz  

w terenie sportu i rekreacji, oznaczonym symbolem US.1 jako tereny „pod budynki związane ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”;  

3) w terenach zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami U.15, U.16, U.18 jako tereny – „pod 

szpitale i domy opieki społecznej”;  

4) w terenach zieleni urządzonej, oznaczone symbolami ZPs.1 – ZPs.10 oraz w terenach zieleni urzą-

dzonej, oznaczone symbolami ZPz.1 - ZPz.33 jako tereny „na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”; 

zlokalizowane w „strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców” w rozumieniu 

przepisów określających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.  

6. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem na-

stępujących inwestycji:  

1) drogi;  

2) infrastruktura techniczna;  

3) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tym metro, wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą, używane głównie do przewozu pasażerów;  

4) garaże i parkingi samochodowe lub zespoły parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą 

o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha;  

5) szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastruk-

turą;  

6) budowle przeciwpowodziowe. 

 7. W zakresie zasad kształtowania i urządzania zieleni ustala się:  

1) ochronę zieleni istniejącej poprzez jej wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu;  

2) nakaz ochrony i zachowania drzew wskazanych do utrzymania na rysunku planu;  

3) nakaz zachowania i uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew 

co najmniej na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu, dopuszczając przerwanie ciągłości szpa-

leru drzew, w przypadku:  

a) lokalizacji wjazdu do nieruchomości,  

b) kolizji z sieciami, urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej oraz garażami podziem-

nymi;  

4) nakaz wydzielenia w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej o szerokości nie 

mniejszej niż 2 m przy realizacji szpalerów drzew, albo powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 1,5m 

x 1,5m wokół każdego drzewa, ponadto dopuszcza się stosowanie poziomych i pionowych osłon 

drzew, systemów nawadniających lub napowietrzających, barierek ochronnych o wysokości nie-

przekraczającej 0,4 m od poziomu chodnika;  

5) w przypadku braku możliwości zapewnienia normatywnych szerokości chodników dla pieszych 

dopuszcza się odstępstwo od realizacji zapisów pkt. 4.  
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8. Wyznacza się punkty, osie i ciągi widokowe, zgodnie z rysunkiem planu oraz ustala się zakaz lo-

kalizowania:  

1) obiektów przesłaniających, a w szczególności: reklam i słupów ogłoszeniowych, ogrodzeń peł-

nych, kiosków oraz obiektów i budynków tymczasowych na wyznaczonych na rysunku planu punk-

tach, osiach i ciągach widokowych oraz w odległości mniejszej niż 5 m;  

2) drzew oraz zieleni wyższej niż 1 m w odległości mniejszej niż 3 m; od wyznaczonych na rysunku 

planu osi, ciągów lub punktów widokowych.  

9. Wykonywanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi należy każdorazowo poprzedzić 

udokumentowaniem warunków hydrogeologicznych.  

10. Na rysunku planu zaznaczono granice pasów o szerokości 50 m i 150 m izolujących teren cmen-

tarny, dla których występują ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.  

11. Na rysunku planu zaznaczono zasięg terenów w odległości 20 m od skrajni torów, dla których 

występują ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 13. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym zabytków archeologicznych oraz 

ochrony historycznego układu urbanistycznego Kazimierza ustala się obszar tzw. Historycznego 

Kazimierza oraz uwzględnia się:  

1) obszar wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, o zasięgu określonym na rysunku 

planu;  

2) strefę buforową dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, o zasięgu 

określonym na rysunku planu;  

3) obszar uznany za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta” (Zarządzenie Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września1994 r. - Monitor Polski nr 50, poz. 418), obejmujący cały 

obszar planu;  

4) obszar wpisany do rejestru zabytków - układ urbanistyczny Kazimierza ze Stradomiem – wpisany 

do rejestru zabytków pod numerem A-12, decyzja z dnia 23 lutego 1934r. w granicach oznaczonych 

na rysunku planu;  

5) obszar wpisany do rejestru zabytków - układ urbanistyczny oraz zespół zabudowy Kazimierza w 

obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką św. Sebastiana, Pod-

brzeziem oraz Polami Kazimierzowskimi, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A1273/M, de-

cyzja z dnia 18 lipca 2011r. w granicach oznaczonych na rysunku planu;  

6) obiekty wpisane do rejestru zabytków, wymienione w ustaleniach szczegółowych dotyczących 

poszczególnych terenów oraz oznaczone na rysunku planu;  

7) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, wymienione w ustaleniach szczegółowych doty-

czących poszczególnych terenów oraz oznaczone na rysunku planu;  

8) istniejący obiekt uznany za dobro kultury współczesnej, wymieniony w ustaleniach szczegóło-

wych oraz oznaczony na rysunku planu;  

9) stanowiska archeologiczne punktowe, ujęte w gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych 

oraz oznaczone na rysunku planu; 

10) stanowisko archeologiczne obszarowe, ujęte w gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych, 

obejmujące cały obszar planu;  

11) archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą cały obszar planu. Wymagania wy-

nikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§ 14. 1. Ustala się zasady kształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych: 1 
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) nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom 

niepełnosprawnym, w tym w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów ko-

munikacji pieszej i kołowej;  

2) przestrzenie publiczne należy wyposażać w obiekty małej architektury i oświetlenie ustalając:  

a) kolor konstrukcji ławek i koszy na śmieci: czarny albo grafitowy,  

b) kolor słupów lamp oświetlenia ulicznego: czarny albo grafitowy;  

3) nakaz zastosowania rodzimego doboru gatunkowego roślin, z wyłączeniem elementów obcych 

krajobrazowo – egzotycznych gatunków zimozielonych drzew iglastych z rodzajów takich jak 

Thuja, Chamaecyparis, Juniperus przy realizacji i utrzymaniu zieleni urządzonej w przestrzeni pu-

blicznej. 

 2. Zasady dotyczące nawierzchni: 1) ustala się następujące rodzaje nawierzchni:  

a) kostka granitowa – w terenach: KDD.12, KDD.18, KDD.21, KDD.23, KDDT.1, KP.6,  

b) kostka porfirowa – w terenach: KDD.13, KDD.17, KDD.40,  

c) kostka granitowa lub porfirowa – w terenach: KDD.10, KDD.11, KDD.14, KDD.15, KDD.16, KDD.19, 

KDD.20, KDD.22, KDD.24, KDD.25, KDD.26, KDD.27, KDD.28, KDD.29, KDD.30, KDD.31, KDD.32, 

KDD.36, KDD.41, KDD.45, KDD.39, KDD.42, KDD.43, KDD.46, KDD.33, KDD.34, KDD.35, KDD.37, 

KDD.38, KDD.47, KDD.50, KP.1, KP.2, KP.3, 

 d) płyty betonowe – w terenach: KP.4, KP.5, z zastrzeżeniem, że:  

- nawierzchnie wymienione w lit. a - c należy wykonywać z ciętych płyt o szlifowanym lub promie-

niowanym licu,  

- dla ciągów rowerowych i placów zabaw można stosować inne materiały budowlane np. asfaltowe 

lub syntetyczne,  

- dla terenów dróg publicznych, wewnętrznych, placów i ciągów pieszych niewymienionych w lit. a 

- d dopuszcza się stosowanie wyżej wymienionych lub innych materiałów budowlanych;  

2) ustala się nakaz różnicowania kolorystycznego i wymiarowego nawierzchni, w przestrzeniach 

o różnych funkcjach (np. ciągów pieszych, rowerowych i ciągów jezdnych, przestrzeni parkingo-

wych, przejść dla pieszych itd.) w terenach wymienionych w pkt.1 lit. a – d;  

3) ustala się minimalną szerokość ciągów pieszych (chodników istniejących oraz nowych) wyno-

szącą min. 2 m.  

3. W przypadku realizacji robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce i odłączeniu obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury 

technicznej oraz bieżącym remoncie dróg, w terenach komunikacji (o symbolach KDZT.1, KDLT.1-

KDLT.2, KDDT.1-KDDT.2, KDD.1-KDD.50, KDW.1-KDW.4, KDX.1) dopuszcza się użycie dotychczaso-

wych materiałów nawierzchni. 

 

 

Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego  

 

§ 17. 2. Rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego obejmie budowę nowych elementów 

w terenach: KDW.1, KDW.2, KDW.3 i KDW.4.  

3. Nie wyznacza się miejsc zjazdów z dróg publicznych.  

4. Dojazdy zapewniające dostęp do dróg publicznych powinny zostać wytyczone w sposób umoż-

liwiający prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu.  

5. Dopuszcza się we wszystkich terenach lokalizację obiektów podziemnej i naziemnej komunikacji 

szynowej (tunele szlakowe, przystanki, kładki piesze).  
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6. Dopuszcza się we wszystkich terenach, lokalizację innych tras rowerowych, niewyznaczonych na 

rysunku planu.  

7. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów ko-

munikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga zapewnienia 

rozwiązań technicznych dla poruszania się osób niepełnosprawnych (w tym z dysfunkcją wzroku) 

– w terenach z urządzeniami i obiektami dla komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej oraz rozwią-

zań technologicznych wspomagających i poprawiających warunki wzrostu drzew i krzewów.  

8. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:  

1) określa się minimalną i maksymalną liczbę miejsc parkingowych, wliczając miejsca w garażach, 

odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części - według poniższych wskaź-

ników (obszar planu położony na terenie tzw. śródmieścia funkcjonalnego):  

a) budynki w zabudowie wielorodzinnej - min. 0,5 i max. 1 miejsca na 1 mieszkanie,  

b) hotele – min. 3 i max. 7 miejsc na 100 pokoi,  

c) domy studenckie - min. 3 i max. 7 miejsc na 100 łóżek,  

d) internaty, domy dziecka - min. 2 i max. 5 miejsc na 100 łóżek,  

e) pensjonaty, domy wypoczynkowe - min. 3 i max. 7 miejsc na 100 łóżek,  

f) domy rencistów - min. 2 i max. 5 miejsc na 100 łóżek,  

g) domy zakonne - min. 2 i max. 5 miejsc na 1 dom,  

h) koszary, zakłady karne - 20 miejsc na 100 zatrudnionych,  

i) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości - min. 5 i max. 10 miejsc na 1000 m2 

powierzchni użytkowej,  

j) budynki kultury: teatry, kina, sale koncertowe - min. 12 i max. 20 miejsc na 100 widzów (miejsc 

siedzących),  

k) budynki kultury: sale wystawowe, muzea - min. 10 i max. 20 miejsc na 100 odwiedzających (jed-

nocześnie),  

l) budynki kultu religijnego - min. 3 i max. 7 miejsc na 100 uczestników (jednocześnie),  

m) budynki oświaty - min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

n) budynki szkolnictwa wyższego, nauki - min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

o) budynki szkolnictwa wyższego (dodatkowo, jeśli ze studentami) - min. 2 i max. 5 miejsc na 100 

studentów,  

p) budynki opieki zdrowotnej – min. 7 i max. 15miejsc na 100 łóżek,  

q) budynki opieki społecznej i socjalnej – min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

r) budynki obsługi bankowej - min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych, 

s) obiekty handlu: o 2000 m² pow. sprzedaży i niżej - min. 10 i max. 20 miejsc na 1000 m² pow. sprze-

daży,  

t) budynki gastronomii - min. 3 i max. 7 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,  

u) budynki innych usług - min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

v) budynki biur - min. 5 i max. 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,  

w) obiekty sportowe lokalne: korty tenisowe, baseny, boiska, itp. - min. 5 i max. 10 miejsc na 100 

użytkowników (jednocześnie);  

2) nie ustala się wymogu zapewnienia miejsc parkingowych w przypadku zamiaru wykonywania 

robót budowlanych:  

a) w istniejących budynkach, polegających na: przebudowie, remoncie, nadbudowie do jednej kon-

dygnacji oraz zmianie sposobu użytkowania,  
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b) w istniejących budynkach, polegających na dociepleniu oraz lokalizacji pochylni i ramp dla nie-

pełnosprawnych, szybów windowych i klatek schodowych zewnętrznych lub rozbudowy w celu 

komunikacji tych elementów z resztą budynku,  

c) polegających na wykonaniu zadaszenia podwórza tzw. lekką konstrukcją;  

3) w terenach US.1, U.1, U.5, U.6, U.11, U.14, KP.4, KP.5, ZPc.1 ustala się wymóg zapewnienia min. 

1 miejsca parkingowego;  

4) wyznacza się, dla obiektów określonych w pkt 1 konieczność zapewnienia stanowisk na kartę 

parkingową – w ramach wskazanej liczby miejsc parkingowych: min. 4% liczby miejsc parkingowych 

przeznaczonych dla danego obiektu i nie mniej niż 1 stanowisko; 

5) określa się dla nowo budowanych obiektów minimalną liczbę stanowisk postojowych rowerów, 

wliczając miejsca wewnątrz obiektów, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji 

ich części - według poniższych wskaźników:  

a) budynki w zabudowie wielorodzinnej - 0,5 miejsca na 1 mieszkanie,  

b) hotele – 10 miejsc na 100 pokoi,  

c) domy studenckie - 30 miejsc na 100 łóżek,  

d) internaty, domy dziecka - 20 miejsc na 100 łóżek,  

e) pensjonaty, domy wypoczynkowe - 15 miejsc na 100 łóżek,  

f) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości - 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni 

użytkowej,  

g) budynki kultury: teatry, kina, sale koncertowe – 5 miejsc na 100 widzów (miejsc siedzących),  

h) budynki szkolnictwa wyższego, nauki - 5 miejsc na 100 zatrudnionych,  

i) budynki szkolnictwa wyższego (dodatkowo, jeśli ze studentami) - 20 miejsc na 100 studentów,  

j) opieki zdrowotnej – 5 miejsc na 100 łóżek,  

k) obiekty handlu: o 2000 m² pow. sprzedaży i niżej - 10 miejsc na 1000 m² pow. sprzedaży,  

l) budynki gastronomii - 10 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,  

m) budynki innych usług - 5 miejsc na 100 zatrudnionych,  

n) budynki biur - 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,  

o) obiekty sportowe lokalne: korty tenisowe, baseny, boiska, itp. - 5 miejsc na 100 użytkowników 

(jednocześnie); 

6) miejsca parkingowe i miejsca postojowe rowerów dla potrzeb danego obiektu należy lokalizo-

wać i bilansować w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do de-

cyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem;  

7) dodatkowe, poza bilansem (ponad wymagania określone w pkt 1 i pkt. 5 miejsca parkingowe 

i miejsca postojowe rowerów mogą być lokalizowane także w obrębie terenów dróg publicznych - 

dojazdowych i lokalnych - jako pasy i zatoki postojowe, na wydzielonych terenach, dla których do-

puszczone jest przeznaczenie na parkingi.  

9. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc parkingowych:  

1) miejsca parkingowe należy realizować jako naziemne lub podziemne;  

2) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych jako garaży i parkingów podziemnych, przy 

uwzględnieniu zapisów § 11 pkt. 4.  

10. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru komunikacją zbiorową:  

1) obszar planu znajduje się w zasięgu obsługi przez istniejącą sieć linii tramwajowych w ciągu ulic 

Józefa Dietla, Krakowskiej oraz Starowiślnej;  

2) obsługę komunikacyjną obszaru uzupełniają miejskie linie autobusowe, kursujące w ciągu ulic 

Józefa Dietla oraz Krakowskiej;  
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3) w ramach rozbudowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnych planuje się budowę nowego przystanku 

kolejowego w rejonie Hali Targowej;  

4) w przypadku podjęcia decyzji o budowie podziemnej komunikacji szynowej, zakłada się możli-

wość lokalizacji przystanku metra w okolicy skrzyżowania ulic Józefa Dietla i Krakowskiej. 

§ 117. 1. Wyznacza się Tereny komunikacji, z podziałem na:  

1) Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne:  

a) klasy zbiorczej z torowiskiem tramwajowym w pasie dzielącym, oznaczona symbolem KDZT.1,  

b) klasy lokalnej z torowiskiem tramwajowym wbudowanym w jezdnię, oznaczone symbolami 

KDLT. 1 i KDLT.2,  

c) klasy dojazdowej z torowiskiem tramwajowym wbudowanym w jezdnię, oznaczone symbolami: 

KDDT.1 i KDDT.2,  

d) klasy dojazdowej, oznaczone symbolami KDD. 1 – KDD.50;  

2) Tereny dróg wewnętrznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne, oznaczone 

symbolem KDW.1 – KDW.4;  

3) Teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod ruch pieszy, z możliwym dopuszcze-

niem ruchu rowerowego - oznaczony symbolem KDX.1.  

2. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle drogowe, wraz z przynależnymi odpo-

wiednio, drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadze-

nia i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą.  

3. W terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację:  

1) obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z dro-

gami;  

2) obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komuni-

kacji miejskiej wraz z kioskami i obiektami handlowymi zintegrowanymi z przystankami;  

3) ogródków kawiarnianych z obiektami małej architektury, takimi jak: krzesła, ławki, parasole lub 

inne formy zadaszeń oraz urządzeniami budowlanymi, takimi jak podesty, ogrodzenia, sieci i przy-

łącza;  

4) zieleni towarzyszącej, obiektów małej architektury.  

4. W terenie KDZT.1 znajduje się obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków (kiosk przy skrzyżowa-

niu z ulicą Krakowską), w odniesieniu, do którego ustala się nakaz ochrony dopuszczając jego prze-

niesienie w inne miejsce w obrębie terenu KDZT.1. 

5. W terenie KDD.45, nad ul. Skałeczną, znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (prze-

wiązka pomiędzy kościołem a klasztorem), w odniesieniu, do którego ustala się nakaz ochrony, do-

puszczając prowadzenie niezbędnych robót budowlanych.  

6. Oznaczony na rysunku planu fragment terenu KDD.16 obejmuje obszar wpisany do rejestru za-

bytków (nr rej. A-34 [A-201/M]) – teren wokół bożnicy - Starej Synagogi.  

7. Tereny dróg wewnętrznych są przeznaczone pod budowle drogowe, odpowiednio do ich funkcji 

w zakresie obsługi ruchu, wraz z przynależnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami 

i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu. Przeznaczenie tego terenu uwzględnia 

ponadto umieszczanie w nich obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, nie-

związanej funkcjonalnie z drogą, oraz obiektów małej architektury.  

8. Teren KDX.1 jest przeznaczony pod budowle przeznaczone do obsługi ruchu pieszego i rowero-

wego – wraz z przynależnymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do 

prowadzenia i obsługi ruchu. Przeznaczenie tego terenu uwzględnia ponadto umieszczanie w nim 

obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej 



300 

 

MPZP - UCHWAŁA NR XCIII/2443/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”. 

 

Celem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania umożliwiających ochronę i prawidłowe kształ-

towanie dziedzictwa miejskiego fragmentu obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO oraz części Strefy Buforowej tego obszaru, w tym ochronę historycznego krajobrazu miej-

skiego, w tym układów urbanistycznych oraz zabytkowych zespołów i obiektów; ochronę sylwety 

Wzgórza Wawelskiego oraz Śródmieścia w obrębie Starego Miasta, Stradomia i Kazimierza oraz 

Wesołej; utrzymanie istniejących funkcji obszaru; wykluczenie form zagospodarowania obniżają-

cych wartość istniejących zasobów środowiska kulturowego; określenie warunków kształtowania 

zabudowy (w tym wykonywania robót budowlanych), które w swoich rozwiązaniach architekto-

nicznych winny współgrać z historycznie ukształtowanymi elementami zagospodarowania prze-

strzennego; ochronę wnętrz historycznych kwartałów zabudowy przed nową zabudową; umożli-

wienie działań porządkujących przestrzenie publiczne oraz wnętrza kwartałów zabudowy; wypo-

sażenie przestrzeni publicznych w oparciu o wysokie standardy estetyczne; ochronę istniejącej 

i kształtowanie nowej zieleni w przestrzeniach publicznych i we wnętrzach kwartałów zabudowy; 

określenie zasad obsługi komunikacyjnej obszaru, w tym warunków w zakresie parkowania pojaz-

dów. 

Na całym terenie zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m²; tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą pa-

sażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej oraz obiektów lokalizo-

wanych na czas trwania robót budowlanych. 

Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształcenia i ingerencje w zabytkowe struk-

tury urbanistyczne i architektoniczne do minimum określonego ustaleniami planu. Zasady doty-

czące ochrony i kształtowania kwartałów zabudowy określono w § 11. Ust.3. Zasady sytuowania 

obiektów budowlanych na działce budowlanej określono w §8 ust.3 

Zasady realizacji ogrodzeń określono w §9 ust.2. Zasady w zakresie lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (także telefonii komór-

kowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych określono w §9 

ust.3. Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono  

w §9 ust.4. 

Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej określono w §11. 

Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 

Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 6. W zakresie zasad dotyczących ładu przestrzennego wskazuje się do ochrony i kształtowania 

następujące cechy elementów zagospodarowania przestrzennego:  

1) historyczny układ urbanistyczny kwartałów zabudowy wraz z siatką ulic;  

2) kwartały zabudowy jako zespoły urbanistyczno-architektoniczne o dużej jednorodności cech sty-

lowych budynków, lokalizowanych w obrębie historycznych podziałów funkcjonalnych i sytuowa-

nych wg tradycyjnego rozplanowania działek miejskich, ograniczone ulicami:  

a) I kwartał zabudowy – J. Sarego, św. Gertrudy, Starowiślną, J. Dietla,  

b) II kwartał zabudowy – św. Sebastiana, św. Gertrudy, J. Sarego, W. Bogusławskiego,  
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c) III kwartał zabudowy – św. Sebastiana, W. Bogusławskiego, J. Sarego, J. Dietla,  

d) IV kwartał zabudowy – Stradomską, św. Gertrudy, św. Sebastiana, J. Dietla,  

e) V kwartał zabudowy – J. Dietla, św. Agnieszki, Stradomską,  

f) VI kwartał zabudowy – J. Dietla, Sukienniczą, Koletek, św. Agnieszki, 

g) VII kwartał zabudowy – Koletek do zach. granicy działek nr 116/1, nr 152 obr. 3 Śródmieście w re-

jonie Smoczej oraz Bernardyńską i Stradomską;  

3) zróżnicowaną wysokość budynków frontowych tworzących pierzeje ulic;  

4) charakterystyczne obiekty i zespoły zabudowy: a) założenia: - klasztorne wraz z ogrodami, - miej-

skich willi i domów z ogrodami, - pałacowo-parkowe Pugetów, b) dominantę i subdominantę prze-

strzenną oraz akcenty architektoniczne;  

5) szpalery i aleje drzew w terenach dróg publicznych;  

6) zieleń istniejącą we wnętrzach kwartałów zabudowy;  

7) oznaczone na rysunku planu punkty, ciągi i osie widokowe oraz zasięgi widoków – o skali miej-

skiej i lokalnej – jako miejsca obserwacji i ekspozycji obiektów tworzących sylwetę Krakowa oraz 

innych obiektów charakterystycznych. Zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształto-

wania zabudowy  

§ 7. 1. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia mogą być wykorzystywane w sposób 

dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.  

2. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się strefę zabudowy śródmiejskiej obejmującą cały 

obszar planu.  

3. W ramach wydzielonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warun-

kach zagospodarowania dopuszcza się realizację jedynie obiektów i urządzeń budowlanych, wska-

zanych w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych pla-

nem parametrów i wskaźników.  

4. Ustala się zakaz lokalizacji:  

1) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;  

2) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą pasaże-

rów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej oraz obiektów lokalizowa-

nych na czas trwania robót budowlanych.  

§ 8. 1. Przy kształtowaniu zabudowy należy ograniczać przekształcenia i ingerencje w zabytkowe 

struktury urbanistyczne i architektoniczne do minimum określonego ustaleniami planu. 

 2. Zasady dotyczące ochrony i kształtowania kwartałów zabudowy określono w § 11.  

3. Zasady sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej:  

1) obiekty budowlane należy lokalizować z uwzględnieniem obowiązującej lub nieprzekraczalnej 

linii zabudowy, w tym budynki w obrębie oznaczonych na rysunku planu stref budowy lub rozbu-

dowy, za wyjątkiem ich rozbudowy, o której mowa w ust. 4 pkt 5;  

2) dopuszcza się w całym obszarze planu możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy gra-

nicy z działką sąsiednią;  

3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i śmietników od strony dróg publicznych.  

4. W odniesieniu do istniejących obiektów i urządzeń budowlanych – ustala się możliwość prowa-

dzenia robót budowlanych takich jak:  

1) remont i odbudowa; 

2) nadbudowa kominów spalinowych lub wentylacyjnych w celu ich dostosowania do przepisów 

odrębnych;  
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3) przebudowa, z zastrzeżeniem, że w przypadku obiektów zabytkowych nie dopuszcza się do 

zmiany kształtu dachu oraz zmiany kompozycji, artykulacji, wystroju elewacji i detali architektonicz-

nych, z uwzględnieniem dopuszczeń, o których mowa: 

 a) w ust. 9 pkt 2 i pkt 3, 

 b) w ustaleniach szczegółowych;  

4) robót budowlanych w celu wykorzystania poddasza na funkcje zgodne z przeznaczeniem terenu, 

a w przypadku obiektów zabytkowych pod warunkiem zachowania charakterystycznych parame-

trów takich jak: powierzchnia zabudowy, wysokość, długość i szerokość budynku oraz kształt da-

chu z dopuszczeniem doświetlania pomieszczeń poprzez połacie dachowe na zasadach określo-

nych w ust. 10 pkt 3;  

5) rozbudowa w zakresie:  

a) wykonania pochylni i ramp dla niepełnosprawnych,  

b) wykonania szybów windowych i zewnętrznych klatek schodowych pod warunkiem ich lokalizacji 

od strony podwórzy i dziedzińców i z zakazem ich lokalizacji na elewacjach frontowych obiektów 

zabytkowych, chyba że w ustaleniach szczegółowych wskazano inaczej;  

c) docieplenia budynków, z tym, że w przypadku obiektów zabytkowych nie dopuszcza się do do-

cieplania budynków, powodującego: - zacieranie kompozycji i artykulacji elewacji, - przesłanianie 

wystroju elewacji, w tym boniowania, listwowania oraz detali architektonicznych, wypraw z tyn-

ków szlachetnych, okładzin z cegieł lub kamienia oraz elewacji lub ich części wykonanych z cegieł 

lub kamienia;  

6) wykonywanie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich na obiektach zabytkowych;  

7) rozbiórka obiektów, o ile nie zostały objęte ochroną ustaleniami planu;  

8) prowadzenie i wykonywanie robót budowlanych innych, niż wyżej wymienione, na zasadach 

określonych w § 11 lub w szczegółowych ustaleniach planu.  

5. Ustala się nakaz kształtowania zabudowy w ten sposób, aby realizowane lub nadbudowywane 

budynki zlokalizowane za budynkiem frontowym były niższe minimum 2,5m od poziomu kalenicy 

budynku frontowego, chyba że w ustaleniach szczegółowych wskazano inaczej.  

6. W przypadku istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, których wysokość przekracza mak-

symalną wysokość zabudowy wyznaczoną w planie, dopuszcza się prowadzenie robót budowla-

nych z wyłączeniem nadbudowy, za wyjątkiem nadbudowy, o której mowa w ust. 4 pkt 2.  

7. W przypadku, gdy wskaźnik terenu biologicznie czynnego w stanie istniejącym jest mniejszy niż 

ustalony w planie dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych niepowodujących dalszego 

zmniejszania tego wskaźnika.  

8. Dopuszcza się iluminację obiektów i zespołów architektonicznych wraz z ich otoczeniem i ziele-

nią towarzyszącą, według następujących zasad:  

1) iluminacje obiektów należy wykonać łącznie z oświetleniem użytkowym, z uwzględnieniem 

współzależności pomiędzy tymi dwoma rodzajami oświetlenia;  

2) iluminacja nie może służyć jako reklama świetlna;  

3) do iluminacji należy stosować światło białe; 

4) stosowane natężenia światła nie mogą powodować deformacji bryły obiektu oraz kompozycji, 

artykulacji, wystroju elewacji i detali architektonicznych a także powodować silnej luminancji oświe-

tlanych powierzchni;  

5) należy wyróżniać oznaczone na rysunku planu obiekty stanowiące dominantę, subdominantę 

i akcenty architektoniczne,  
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6) w przypadku iluminowania obiektów zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej oraz ul. św. Ger-

trudy (na odcinku od ul. Stradomskiej do ul. św. Sebastiana) a także ul. Stradomskiej (na odcinku 

od ul. św. Agnieszki do ul. św. Gertrudy) należy uwzględniać iluminację zespołu Wzgórza Wawel-

skiego jako nadrzędną; 

7) w przypadku iluminowania narożnych kamienic zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic Stra-

domskiej i J. Dietla należy je eksponować jako wprowadzenie we wnętrze urbanistyczne ul. Stra-

domskiej,  

8) ul. J. Dietla należy iluminować jako wnętrze urbanistyczne obudowane ciągiem komponowanej 

zieleni oraz obiektami architektury o dużej jednorodności cech stylowych, z uwzględnieniem pkt 7 

oraz z wyróżnieniem budynku dawnej Szkoły Miejskiej przy ul. J. Dietla 70,  

9) w przypadku iluminowania obiektów współczesnych, w sytuacji sąsiedztwa obiektów zabytko-

wych, należy uznać nadrzędność formalną obiektów zabytkowych.  

9. Ustala się następujące zasady odnoszące się do elewacji budynków, z uwzględnieniem § 11 ust. 

5-7:  

1) zakazy:  

a) umieszczania na elewacji frontowej i na ścianach budynków od strony przestrzeni publicznych: 

masztów i urządzeń technicznych takich jak maszynownie szybów windowych, zbiorniki,  

b) umieszczania klimatyzatorów na elewacjach frontowych;  

c) lokalizacji schodów zewnętrznych wejściowych do budynków w Terenach dróg publicznych – 

należy je realizować w obrysie ścian zewnętrznych budynku;  

2) dopuszcza się:  

a) stosowanie markiz w poziomie parteru, w kolorze jednolitym dla danej elewacji; mocowanych  

w sposób nieprzesłaniający jej wystroju,  

b) kształtowanie zieleni lub stosowanie ogrodów wertykalnych na ścianach budynków – z wyklu-

czeniem elewacji frontowych budynków frontowych a na obiektach zabytkowych jedynie na ścia-

nach szczytowych i elewacjach tylnych pozbawionych wystroju i detali architektonicznych,  

c) realizację murali niestanowiących informacji promujących przedsiębiorstwa, towary i usługi – je-

dynie na ścianach szczytowych i elewacjach tylnych pozbawionych otworów okiennych oraz wy-

stroju i detali architektonicznych – z wykluczeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,  

d) wprowadzanie artykulacji architektonicznej na ścianach szczytowych pozbawionych wystroju 

i detali architektonicznych, nawiązującej do kompozycji, artykulacji, wystroju pozostałych elewacji 

budynku;  

3) w zakresie witryn oraz otworów okiennych i drzwiowych w partiach przyziemia i parteru:  

a) istnieje możliwość przebudowy istniejących witryn oraz wtórnych otworów okiennych i drzwio-

wych,  

b) w przypadku lokalizacji usług w parterze lub w przyziemiu budynków istnieje możliwość prze-

kształcania otworów okiennych lub drzwiowych z zastrzeżeniem, że w przypadku obiektów wpisa-

nych do rejestru zabytków dotyczy to jedynie budynków wymienionych w lit. c, 

c) budynki wpisane do rejestru zabytków, dla których dopuszcza się przekształcanie otworów 

okiennych lub drzwiowych w partiach przyziemia i parteru: - w terenie MW/U.3:  

• kamienica przy ul. J. Sarego 10, w obrębie środkowego pseudoryzalitu,  

• kamienica przy ul. J. Sarego 20, poza bocznymi pseudoryzalitami, - w terenie MW/U.6:  

• kamienica przy ul. J. Sarego 15, w obrębie dwóch skrajnych osi po każdej ze stron,  

• kamienica przy ul. J. Sarego 23, - w terenie MW/U.8:  

• kamienica przy ul. J. Dietla 52, w obrębie bocznych pseudoryzalitów,  
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• kamienica przy ul. J. Dietla 62, w skrajnych osiach, poza pseudoryzalitem środkowym,  

• w terenie MW/U.9: kamienica przy ul. Stradomskiej 12 – 14, poza bocznymi ryzalitami  

• MW/U.17: dworek przy ul. Koletek 9,  

d) w przypadku robót, o których mowa w lit. a do lit. b obowiązuje: - realizacja witryn, otworów 

okiennych oraz drzwiowych w nawiązaniu do artykulacji elewacji i jedynie w osiach otworów okien-

nych i drzwiowych istniejących na elewacji, - w przypadku symetrycznej kompozycji elewacji należy 

dążyć do symetrycznego rozmieszczenia witryn i otworów okiennych i drzwiowych.  

10. Ustala się następujące zasady kształtowania dachów budynków:  

1) w zakresie geometrii i kształtu dachów:  

a) nakazy: - zachowania kształtu, gabarytów, kąta nachylenia połaci dachowych na budynkach za-

bytkowych, chyba, że w § 11 lub ustaleniach szczegółowych wskazano inaczej, - kształtowania da-

chów jako:  

• symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe (z uwzględnieniem zakazów, o których mowa 

w lit. b oraz dopuszczeń, o których mowa w lit. c tiret pierwszy), o kącie nachylenia połaci wyno-

szącym od 13º do 40º,  

• jednospadowe o kącie nachylenia połaci do 40º na wąskich budynkach innych niż frontowe, sta-

nowiących oficyny boczne lub tylne, lub na budynkach gospodarczych i garażach,  

• dachy płaskie, pod warunkiem, że nie będą pozostawały w zasięgu widoczności pieszego użyt-

kownika przestrzeni publicznych,  

b) zakaz stosowania dachów łamanych: mansardowych, pseudo mansardowych, polskich lub kra-

kowskich, z uwzględnieniem dopuszczeń, o których mowa w lit. c tiret pierwszy,  

c) dopuszcza się:  

- w przypadku istniejących dachów łamanych: mansardowych, pseudo mansardowych, polskich lub 

krakowskich oraz pozostałych dachów istniejących – wykonywanie robót budowlanych takich jak: 

odbudowa, remont, rozbiórka lub przebudowa, wg zasad wskazanych w pkt 1 lit. a, chyba, że 

w ustaleniach szczegółowych wskazano inaczej,  

- realizację tarasów na dachach płaskich, bez możliwości ich zadaszenia – z wyłączeniem obiektów 

zabytkowych, chyba, że w ustaleniach szczegółowych wskazano inaczej; 

2) w zakresie materiałów do pokrycia dachów obowiązują następujące zasady:  

a) nakaz stosowania: - blach płaskich w kolorze naturalnym lub o jednolitym kolorze jasnoszarym 

albo dachówki ceramicznej w kolorze naturalnym,  

- dla nawierzchni tarasów – materiałów ceramicznych albo drewnianych w kolorach naturalnych 

lub innych materiałów w kolorach naturalnego drewna lub jasnoszarych,  

b) dopuszcza się na dachach płaskich stosowanie pap asfaltowych o jednolitym kolorze jasnosza-

rym lub nawierzchni urządzonej jako teren biologicznie czynny;  

3) w zakresie doświetlenia pomieszczeń poprzez połacie dachowe obowiązuje:  

a) doświetlenie za pomocą okien połaciowych, z uwzględnieniem następujących zasad:  

- okna winny być prostokątne, jednakowej wielkości na jednej połaci dachowej, o wymiarach mniej-

szych niż okna na elewacji (nie dotyczy wymiarów okien w ściankach kolankowych),  

- lokalizowane wzdłuż linii spadku dachu krótszym bokiem równolegle do okapu,  

- rozmieszczone zgodnie z rytmem otworów okiennych i drzwiowych na elewacji lub w sposób sy-

metryczny, w jednym lub dwóch rzędach, każdy z rzędów na jednej wysokości, z tym, że na poła-

ciach dachowych sytuowanych od strony pierzei ulic: Starowiślnej, św. Gertrudy, Stradomskiej, 

J. Dietla oraz w terenach MW/U.16, U.7, U.8  

– rozmieszczenie okien połaciowych wyłącznie w jednym rzędzie,  
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b) dopuszcza się doświetlenie za pomocą lukarn, z uwzględnieniem następujących zasad:  

- od strony elewacji frontowych wyłącznie na budynkach o wysokości do 3 kondygnacji (licząc ra-

zem z poddaszem), chyba, że w ustaleniach szczegółowych wskazano inaczej,  

- łączna szerokość lukarn nie może przekraczać 50% szerokości elewacji, nad którą są zlokalizo-

wane, 

- rozmieszczenie lukarn wyłącznie w jednym rzędzie, w nawiązaniu do osi otworów okiennych 

i drzwiowych na elewacji, przy czym zaleca się rezygnację z lukarn w osiach skrajnych  

– lub w sposób symetryczny w nawiązaniu do rytmu otworów okiennych i drzwiowych, przy czym 

ilość lukarn na połaci dachowej nie może być większa niż ilość otworów okiennych i drzwiowych 

występujących na kondygnacji poniżej (nie dotyczy okien w ściankach kolankowych),  

- w obrębie jednego budynku wymagana jedna wielkość lukarn z zasadą lokalizacji ich dolnych kra-

wędzi na jednej wysokości  

– z zastrzeżeniem, że dopuszcza się na połaciach nad elewacjami frontowymi lub tylnymi jedną lu-

karnę o większych gabarytach, pod warunkiem jej umieszczenia na osi symetrii lub innej najważniej-

szej osi tej elewacji, z możliwością zlokalizowania jej dolnej krawędzi poniżej krawędzi pozostałych 

lukarn,  

- najwyżej położony element lukarny musi być zlokalizowany min. 0,5 m poniżej głównej kalenicy 

dachu, chyba, że w ustaleniach szczegółowych wskazano inaczej,  

- wymagana jedna forma lukarn na jednym budynku, nawiązująca do kształtu dachu, przy czym da-

chy lukarn nie mogą się łączyć,  

- podział i stolarka okien lukarn muszą nawiązywać do istniejących na budynku podziałów i rodzaju 

stolarki okiennej;  

4) w zakresie lokalizacji anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych z za-

kresu łączności publicznej a także urządzeń technicznych takich jak: maszynownie szybów windo-

wych, klimatyzatory, zbiorniki obowiązuje zakaz ich umieszczania:  

a) w terenach: 

- MW/U.7, ZPs.2, U.6 w obrębie oznaczonego na rysunku planu zasięgu ochrony widoku  

A – z ul. J. Dietla na Wzgórze Wawelskie,  

- MW/U.1 i U.1 w obrębie oznaczonego zasięgu ochrony widoku B – z ul. Westerplatte na kościół 

św.św. Piotra i Pawła,  

- MW/U.11, MW/U.12, KDLT.2, U.7 w obrębie oznaczonej na rysunku planu strefy szczególnej ekspo-

zycji Wzgórza Wawelskiego i kościoła Bernardynów,  

b) w sposób przesłaniający lub tworzący niekorzystne przedpole lub kulisy widoków pozostających 

w zasięgu widoczności pieszego, z oznaczonych na rysunku planu punktów, ciągów i osi widoko-

wych.  

§ 9. 1. Zasady odnoszące się do realizacji i lokalizowania urządzeń i obiektów budowlanych.  

2. W zakresie realizacji ogrodzeń ustala się:  

1) nakazy:  

a) zachowania historycznych i zabytkowych ogrodzeń, murów oporowych, bram oraz murków 

ogrodzeniowych, w tym w szczególności w obrębie założeń klasztornych (w terenach: U.6, U.7 

i ZPs.2, ZPs.4, ZPs.6) oraz w obrębie terenów MW/U.8, MW/U.9 i ZPz.4 od strony działek miejskich, 

zlokalizowanych przy ul. J. Dietla,  

b) ogradzania placów zabaw dla dzieci ogrodzeniami o wysokości 1 – 1,2m;  

2) zakazy stosowania ogrodzeń:  
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a) pełnych, za wyjątkiem ogrodzeń istniejących, dla których dopuszcza się remont i odbudowę oraz 

z uwzględnieniem dopuszczeń, o których mowa w pkt 3,  

b) z prefabrykowanych betonowych przęseł,  

c) o wysokości powyżej 2.20m, za wyjątkiem ogrodzeń istniejących oraz ogrodzeń boisk do gier.  

3) dopuszcza się odtworzenie historycznych i zabytkowych ogrodzeń, murów oporowych, bram 

oraz murków ogrodzeniowych.  

3. W zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury 

telekomunikacyjnej (także telefonii komórkowej), w tym anten, masztów, stacji bazowych oraz in-

nych urządzeń technicznych – ustala się:  

1) zakazy:  

a) o których mowa w § 8 ust. 10 pkt 4,  

b) lokalizacji wolnostojących masztów z zakresu łączności publicznej;  

2) nakazy umieszczania anten, stacji bazowych i innych urządzeń technicznych:  

a) tak, aby nie pozostawały w zasięgu widoczności pieszego użytkownika ulic: Stradomskiej, J. Die-

tla, Starowiślnej, św. Gertrudy oraz Bernardyńskiej,  

b) tak, aby nie pozostawały w zasięgu widoczności pieszego użytkownika przestrzeni publicznych, 

w których na rysunku planu oznaczone zostały główne punkty, ciągi i osie widokowe.  

4. W zakresie umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów ustala się:  

1) zakazy:  

a) umieszczania wielkogabarytowych obiektów reklamowych, za wyjątkiem:  

- tablic reklamowych służących wykonywaniu obowiązków związanych z informacją publiczną, 

- reklam w okresie wykonywania robót budowlanych wymagających rusztowań przesłaniających 

elewacje, pod warunkiem, że na minimum 50% płaszczyzny przesłaniającej elewację zostanie wyko-

nany rysunek elewacji budynku; przy czym wyklucza się stosowanie światła,  

b) stosowania reklam w formie projekcji świetlnych, elementów ruchomych, stosowania światła 

o zmieniającym się natężeniu: błyskowego lub pulsującego, ekranów LED, neonów (poza neonami 

historycznymi),  

c) umieszczania reklam na słupach oświetleniowych i trakcyjnych;  

2) nakaz starannego ich zakomponowania oraz wykonywania z użyciem wysokiej jakości materia-

łów;  

3) w obszarze planu dopuszcza się rozmieszczanie tablic reklamowych stanowiących szyldy infor-

mujące o prowadzonej działalności oraz tablic upamiętniających;  

4) dopuszcza się możliwość umieszczania urządzeń reklamowych w podanych niżej przypadkach 

i pod warunkiem, że ich rozmieszczenie nie spowoduje konieczności usunięcia bądź redukcji koron 

drzew lub krzewów:  

a) jako reklamy na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej,  

b) jako tablice reklamowe wymagane przepisami szczegółowymi informujące o realizacji inwestycji 

ze środków funduszy europejskich i pozostałych środków, w tym pochodzących ze źródeł niepod-

legających zwrotowi,  

c) w terenie oznaczonym symbolem U.3 – jako płaskie tablice lub trójwymiarowe urządzenia infor-

macyjne promujące funkcje wystawiennicze obiektów zlokalizowanych w tym terenie – na nastę-

pujących zasadach:  

- maksymalne powierzchnie: tablicy płaskiej 2,0m², pojedynczego elementu informacyjnego urzą-

dzenia trójwymiarowego 1,0m² a sumy wszystkich elementów 4,0m²; maksymalna wysokość tablic 

i urządzeń wraz z elementami konstrukcyjnymi – 3,0m,  
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- w obrębie dziedzińca honorowego przed pałacem Pugetów możliwość umieszczania maksymal-

nie dwóch tablic lub urządzeń reklamowych, o których mowa wyżej; w takim przypadku wymagana 

jest ich jednolita forma, powierzchnia oraz wysokość, z zachowaniem symetrii przy ich rozmiesz-

czaniu oraz odstępu pomiędzy nimi co najmniej 18m, 5) zasady realizacji i umieszczania tablic rekla-

mowych stanowiących szyldy:  

a) szyldy mają mieć formę płaskich tablic,  

b) szyldy mogą dotyczyć jedynie działalności prowadzonej w danym budynku oraz w oficynach,  

c) obowiązuje zasada umieszczania jednego szyldu dla danej działalności, z tym, że na oficynach 

możliwe jest powtórzenie szyldu umieszczonego na budynku frontowym, dotyczącego działalności 

prowadzonej w oficynie,  

d) szyldy należy umieszczać jako tablice w witrynie parteru, z zastrzeżeniem, że nie mogą one zaj-

mować więcej niż 30% jej powierzchni; w przypadku umieszczania szyldów w więcej niż jednej wi-

trynie na jednej elewacji, należy ujednolicić wymiary i miejsce lokalizacji szyldów w witrynach,  

e) w przypadku braku możliwości umieszczania szyldów w witrynach, szyldy należy umieszczać 

w obrębie parteru z uwzględnieniem kompozycji i artykulacji elewacji – w sposób nieprzesłaniający 

okien, drzwi, detali architektonicznych oraz charakterystycznych elementów wystroju elewacji, 

z uwzględnieniem następujących zasad:  

- jako tablice o powierzchni maksymalnie 1m2, mocowane płasko na elewacji, 

- jako tablice mocowane na wysięgnikach, o maksymalnych wymiarach całości urządzenia: wysięgu 

0,8m i wysokości 0,6m z zasadą jego mocowania minimum 2,5m nad poziomem terenu,  

f) dopuszcza się możliwość odstąpienia od określonych wyżej zasad w przypadku rekonstrukcji hi-

storycznych form szyldów i znaków informacji wizualnej oraz w przypadku grupowania nośników;  

6) w przypadku ogrodzonych budynków o lokalizacji budynku cofniętej w stosunku do linii pierzei 

ulicy, zamiast na elewacji dopuszcza się umieszczanie szyldów płasko na ogrodzeniu, z odpowied-

nim uwzględnieniem zasad wskazanych w pkt 5, przy czym szyld nie może wystawać ponad ogro-

dzenie ani przesłaniać jego istotnych kompozycyjnie fragmentów.  

Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu  

§ 10. 2. Według map zagrożenia powodziowego:  

1) w granicach planu występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodo-

bieństwie występowania Q 1% w scenariuszu całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia wałów, któ-

rych zasięg zaznaczono na rysunku planu;  

2) w sąsiedztwie granic obszaru planu, od strony rzeki Wisły, występują miejsca przelania się wód, 

w szczególności przez wał przeciwpowodziowy w przypadku wystąpienia powodzi o niskim praw-

dopodobieństwie wystąpienia – raz na 500 lat (Q 0,2%).  

3. Teren w granicach zasięgu zmiany stosunków wodnych w związku z pracą bariery odwadniającej 

znajduje się w obszarze negatywnego wpływu piętrzenia wód Wisły stopniem wodnym Dąbie, 

w związku z tym przy projektowaniu obiektów budowlanych należy przyjmować poziom wód bez 

uwzględnienia funkcjonowania bariery studni odwadniających obszaru miasta Krakowa.  

4. W zakresie ochrony akustycznej, należy uwzględnić następujące tereny faktycznie zagospodaro-

wane zgodnie z ustaleniami planu: –  

1) w Terenach zabudowy mieszkaniowo - usługowej – oznaczonych symbolami MW/U.1, MW/U.2, 

MW/U.3, MW/U.4, MW/U.5, MW/U.6, MW/U.7, MW/U.8, MW/U.9, MW/U.10, MW/U.11, MW/U.12, 

MW/U.13, MW/U.14, MW/U.15, MW/U.16, MW/U.17, MW/U.18 oraz MW/ZP.1, MW/ZP.2, MW/ZP.3 – 

jako tereny „pod zabudowę mieszkaniowo - usługową”;  
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2) w Terenach zabudowy usługowej – oznaczonych symbolami U.2, U.5, U.8 – jako tereny „pod 

budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”;  

3) w Terenach zieleni urządzonej – oznaczonych symbolami ZPs.1, ZPs.2, ZPs.3, ZPs.4, ZPs.5, ZPs.6 

oraz ZPz.1, ZPz.2, ZPz.3, ZPz.4, ZPz.5, ZPz.6 – jako tereny „na cele rekreacyjno – wypoczynkowe”; – 

zlokalizowane w „strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców” w rozumieniu 

przepisów określających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.  

5. W Terenach zabudowy usługowej U.1, U.3, U.4, U.6, U.7 ustala się zakaz lokalizacji usług podle-

gających ochronie akustycznej.  

6. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem in-

westycji takich jak:  

1) drogi;  

2) infrastruktura techniczna; 

3) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne, w tym metro, wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą;  

4) garaże i parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzysząca im infrastrukturą;  

5) szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą im infrastruk-

turą;  

6) budowle przeciwpowodziowe.  

7. Obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych, gwarantujących zachowanie odpowiednich 

przejść i przepustów, mających na celu umożliwienie swobodnej migracji zwierząt.  

8. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania zieleni – z uwzględnieniem ochrony krajo-

brazu, o której mowa w ust. 9, ust. 10 i ust. 11:  

1) nakazy:  

a) maksymalnie możliwej ochrony zieleni istniejącej podczas realizacji zagospodarowania terenów, 

szczególnie poprzez jej zachowanie i wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu,  

b) utrzymania i ochrony zieleni oraz jej uzupełniania, w szczególności:  

- ochrony drzew wskazanych do ochrony na rysunku planu:  

• kasztanowca w podwórzu przy ul. W. Bogusławskiego 2,  

• lipy przed Pałacem Pugetów od strony ul. Starowiślnej,  

• robinii akacjowej w ogrodzie przy ul. W. Bogusławskiego 12,  

• wiązu w szpalerze przy ul. św. Sebastiana,  

• kasztanowca przy ogrodzeniu ogrodu księży Misjonarzy od strony ul. św. Sebastiana,  

• dwóch kasztanowców przy ul. Stradomskiej,  

- zachowania i uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia nowych szpalerów – wy-

znaczonych na rysunku planu, z dopuszczeniem przerwania ciągłości szpaleru w przypadku lokali-

zacji wjazdu do nieruchomości lub kolizji z sieciami, urządzeniami i obiektami infrastruktury tech-

nicznej,  

- zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym,  

- zieleni ogrodów klasztornych,  

- w strefach zieleni w kwartałach zabudowy, wyodrębnionych w terenach MW/U i U jako przezna-

czenie uzupełniające tych terenów, i oznaczonych na rysunku planu, które należy zagospodarować 

jako teren biologicznie czynny, i w których obowiązuje zakaz lokalizacji budynków lub ich części 

oraz budynków podziemnych lub ich części,  

c) wydzielenia trawników lub pasów zieleni niskiej w posadzce chodników, o szerokości nie mniej-

szej niż 2m przy realizacji szpalerów drzew albo prostokątów o bokach niemniejszych niż 1,5m dla 
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jednego drzewa, ponadto dopuszcza się stosowanie poziomych i pionowych osłon drzew, syste-

mów nawadniających lub napowietrzających, barierek ochronnych o wysokości nieprzekraczającej 

0,4m od poziomu chodnika,  

d) dopuszcza się odstępstwa od realizacji zapisów lit. c w przypadku braku możliwości zapewnienia 

normatywnych szerokości chodników dla pieszych,  

e) kształtowania kompozycji zieleni, w tym poprzez dobór gatunków roślin rodzimych, zapewnia-

jących maksymalną ciągłość wegetacji (w przypadkach historycznych założeń zieleni możliwość 

kontynuacji doboru gatunków obcych), 

f) zachowania kompozycji i stosownego doboru gatunków roślin podczas działań uzupełniających 

i wymiany roślin w obrębie historycznych założeń zieleni;  

2) dopuszcza się rekompozycję zieleni istniejącej z uwzględnieniem ust.1 oraz ochrony krajobrazu, 

o której mowa w ust. 11.  

9. W obszarze planu występują wysokie wartości krajobrazowe - historycznego krajobrazu miej-

skiego, na który składają się elementy zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w § 6 

pkt 1 – pkt 6 oraz:  

1) część sylwety miasta Krakowa;  

2) oznaczone na rysunku planu miejsca obserwacji i ekspozycji widoków i panoram: punkty, ciągi 

widokowe, osie widokowe, w tym przebiegi osi widokowych z miejsc obserwacji znajdujących się 

poza obszarem planu na obiekty znajdujące się w obszarze planu lub poza obszarem planu.  

10. W celu ochrony wysokich wartości historycznego krajobrazu miejskiego określa się i oznacza się 

na rysunku planu strefy ekspozycji i zasięgi ochrony widoków:  

1) strefę szczególnej ekspozycji Wzgórza Wawelskiego i kościoła Bernardynów, w obrębie której 

obowiązują:  

a) ustalenia § 8 ust. 10 pkt 4,  

b) zachowanie istniejącej wysokości kalenic oraz kształtów dachów na obiektach stanowiących 

przedpole, kulisy i tło obserwowanych widoków i panoram: - przy ul. św. Gertrudy na budynkach 

frontowych nr: 23 i 24 oraz budynku narożnym nr 25, - przy ul. Stradomskiej na budynkach nr: 1, 3, 5 

i 5a; 

2) zasięg ochrony widoku na Wzgórze Wawelskie z ul. J. Dietla, którego ochronę uwzględnia się 

poprzez ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy w terenach MW/U.7, ZPs.2, U.6 oraz ustalenia 

§ 8 ust. 10 pkt 4;  

3) zasięg ochrony widoku z ul. Westerplatte na kościół św.św. Piotra i Pawła, którego ochronę 

uwzględnia się poprzez ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy w terenach: MW/U.1 i U.1 oraz 

ustalenia § 8 ust. 10 pkt 4;  

11. Zachowanie wysokich wartości historycznego krajobrazu miejskiego należy realizować również 

poprzez:  

1) uwzględnienie widoków i panoram z oznaczonych na rysunku planu punktów, osi i ciągów wido-

kowych przy prowadzeniu robót budowlanych oraz przy kształtowaniu zieleni istniejącej i projek-

towanej;  

2) ochronę ekspozycji oznaczonych na rysunku planu: dominanty, subdominanty i akcentów archi-

tektonicznych.  

12. Wykonywanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi należy każdorazowo poprze-

dzić udokumentowaniem warunków hydrogeologicznych.  
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego, oraz dóbr 

kultury współczesnej  

§ 11. 1. W celu ochrony historycznego centrum Krakowa, w tym objętych planem historycznych ukła-

dów urbanistycznych i zespołów budowlanych oraz pozostałych zabytków a także krajobrazu kul-

turowego w rozumieniu historycznego krajobrazu miejskiego ustala się strefę ochrony konserwa-

torskiej, uwzględniającą:  

1) obszar historycznego centrum Krakowa, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

(decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa, 1978 r.) – w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) Strefę Buforową obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (decyzja Komi-

tetu Światowego Dziedzictwa, 2010 r.) – w granicach oznaczonych na rysunku planu;  

3) obszar uznany za pomnik historii „Kraków – Historyczny Zespół Miasta”, ustanowiony Zarządze-

niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 418) 

– w obrębie, którego zawiera się cały obszar planu;  

4) układ urbanistyczny dawnego miasta Kazimierza ze Stradomiem (rozplanowanie dzielnic VII-mej 

i VIII-mej – Stradom i Kazimierz) – wpisany do rejestru zabytków dnia 23 lutego 1934 r. (nr rej. A-12) 

– w granicach oznaczonych na rysunku planu;  

5) układ urbanistyczny oraz zespół zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz 

z historycznymi przedmieściami: Łąką św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami Kazimierzowskimi 

– wpisany do rejestru zabytków dnia 18 lipca 2011 r. (nr. rej. A-1273/M) – część dotycząca Łąki św. Se-

bastiana, w granicach oznaczonych na rysunku planu;  

6) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków oraz wpisane do rejestru zabytków – oznaczone na 

rysunku planu i wymienione w ustaleniach szczegółowych, dotyczących przeznaczenia terenów 

i zasad ich zagospodarowania;  

7) stanowiska archeologiczne punktowe oraz stanowiska archeologiczne obszarowe ujęte w gmin-

nej ewidencji stanowisk archeologicznych, oznaczone na rysunku planu;  

8) archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej, w obrębie której zawiera się cały obszar planu.  

2. Strefa ochrony konserwatorskiej obowiązuje na całym obszarze planu.  

3. Ustala się nakazy dotyczące ochrony i kształtowania kwartałów zabudowy:  

1) dotyczące wszystkich kwartałów zabudowy:  

a) zachowania historycznych podziałów i rozplanowania działek miejskich, w tym utrzymania ist-

niejącego historycznego układu zabudowy w ich obrębie, z podziałem na zabudowę frontową i ofi-

cyny wraz z podwórzami pomiędzy nimi,  

b) zachowania zróżnicowanej wysokości pierzei kwartałów zabudowy, tj. górnych krawędzi elewa-

cji i kalenic budynków,  

c) utrzymania istniejącego wysokiego stopnia jednorodności stylowej historycznych zespołów za-

budowy,  

d) uporządkowania przestrzennego wnętrz kwartałów zabudowy z zakazem rozbudowy i nadbu-

dowy, oznaczonych na rysunku planu, nieujętych w ewidencji zabytków, obiektów budowlanych  

o niskiej wartości technicznej i estetycznej, w tym obiektów garażowych i tymczasowych, z dopusz-

czeniem ich rozbiórki, chyba że w ustaleniach szczegółowych wskazano inaczej,  

e) utrzymania i rekultywacji zieleni we wnętrzach kwartałów zabudowy, w tym: ogrodów, zespo-

łów zieleni komponowanej, zieleni w podwórzach oraz konserwacji i rekonstrukcji ich historycz-

nego wyposażenia, m.in. ogrodzeń, murków, altan, niewielkich obiektów kultu religijnego (kapli-

czek, krzyży, figur) oraz obiektów architektury ogrodowej (mis sadzawek, rzeźb, posągów i innych) 

– z uwzględnieniem możliwości prowadzenia i wykonywania robót budowlanych, o których mowa 



311 

 

w szczegółowych ustaleniach planu, przy maksymalnie możliwej ochronie zieleni istniejącej wg za-

sad ochrony i kształtowania zieleni określonych w § 10 ust. 8;  

2) dla I kwartału zabudowy, oznaczonego na rysunku planu cyfrą rzymską I:  

a) utrzymania jako obowiązującej linii zabudowy, historycznie utrwalonych linii zabudowy pierzei 

ulic, z obowiązkiem zachowania niezabudowanych cofnięć pierzei i utrzymania istniejących ogro-

dzeń: - przedogródka (ul. J. Sarego 24), 

- sytuowanych od strony ulic ogrodów towarzyszących zabudowie historycznych willi miejskich 

(ul. J. Sarego 6, ul. św. Gertrudy 5),  

- dziedzińca o charakterze honorowym przed pałacem Pugetów (ul. Starowiślna 13),  

- niezabudowanego podcienia kamienicy przy ul. św. Gertrudy 1/ /Starowiślnej 1,  

b) zachowania istniejącej zabudowy historycznych willi miejskich i domów wraz z utrzymaniem ich 

ogrodowego otoczenia (ul. J. Sarego 6, ul. J. Sarego 8, ul. św. Gertrudy 5), c) zachowania we wnę-

trzu kwartału ogrodu klasztornego sióstr Urszulanek wraz z utrzymaniem jego rozplanowania 

funkcjonalnego i kompozycji układów zieleni oraz stanowiących jego wyposażenie: obiektu 

szklarni, obiektów architektury ogrodowej i kultu religijnego, w tym zabytków ruchomych – dwóch 

altan, kapliczki z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem, groty z figurą Matki Boskiej z Lourdes, kolumny 

z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, krzyża z rzeźbą Ukrzyżowanego, figury św. Stanisława 

bpa, figury Chrystusa z Krzyżem;  

3) dla II i III kwartału zabudowy, oznaczonych na rysunku planu, odpowiednio, cyframi rzymskimi II 

oraz III:  

a) utrzymania jako obowiązującej linii zabudowy, historycznie utrwalonych linii zabudowy pierzei 

ulic z obowiązkiem zachowania istniejących cofnięć pierzei, jako niezabudowanych, wraz z utrzy-

maniem przedogródków poprzedzających: - historyczne wille miejskie przy ul. św. Sebastiana 6, ul. 

św. Sebastiana 8 i ul. św. Sebastiana 12, wraz z istniejącymi ogrodzeniami,  

- budynek dawnej Szkoły Miejskiej przy ul. J. Dietla 70;  

4) dla IV kwartału zabudowy, oznaczonego na rysunku planu cyfrą rzymską IV:  

a) utrzymania jako obowiązującej linii zabudowy, historycznie utrwalonych linii zabudowy pierzei 

ulicy z zachowaniem:  

- niezabudowanego miedzucha pomiędzy budynkiem przy ul. Stradomskiej 10 a budynkiem przy 

ul. Stradomskiej 12–14, z zaleceniem jego odsłonięcia do poziomu terenu, z możliwością odgrodze-

nia z zastosowaniem cofniętej względem pierzei ulicy tafli szklanej lub ogrodzenia ażurowego,  

- niezabudowanych poszerzeń ul. Stradomskiej istniejących wzdłuż zabudowań zespołu klasztor-

nego księży Misjonarzy,  

- niezabudowanej linii ogrodzenia i wjazdu na teren ogrodu księży Misjonarzy:  

• w jego części sytuowanej od strony ul. św. Sebastiana, z zachowaniem ujętego w gminnej ewi-

dencji zabytków muru odgradzającego ogród klasztorny od ul. św. Sebastiana, bez powiększania 

istniejących wysokości: muru oraz bramy wjazdowej,  

• w jego części sytuowanej od strony ul. św. Gertrudy, wraz z zachowaniem ogrodzenia i bramy 

wjazdowej, - niezabudowanych podcieni kamienicy przy ul. Stradomskiej 18/ J. Dietla 44 oraz przy 

ul. Gertrudy 25, 

b) dla założenia klasztornego księży Misjonarzy: - zachowania, utrzymania i rewaloryzacji rozplano-

wania i kompozycji przestrzennej zespołu, obejmującego historyczne i zabytkowe zabudowania, 

dziedzińce oraz wirydarz i ogród klasztorny,  
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- utrzymania rozplanowania funkcjonalnego i kompozycji układów zieleni w wirydarzu oraz w ogro-

dzie klasztornym wraz z obiektami architektury ogrodowej i kultu religijnego, stanowiącymi ich wy-

posażenie, z uwzględnieniem § 44 ust. 5, 

- zachowania oznaczonego na rysunku planu, ujętego w gminnej ewidencji zabytków muru otacza-

jącego ogród klasztorny, - nieprzesłaniania istniejących w ogrodzie wglądów i powiązań widoko-

wych w kierunku Wzgórza Wawelskiego i kościoła pw. św.św. Piotra i Pawła;  

5) dla V i VI kwartału zabudowy, oznaczonych na rysunku planu, odpowiednio, cyframi rzymskimi V 

oraz VI:  

a) utrzymania jako obowiązującej linii zabudowy, historycznie utrwalonych linii zabudowy pierzei 

ulic i placów z obowiązkiem zachowania jako niezabudowanych istniejących cofnięć pierzei (nie do-

tyczy działki nr 112, obr. 3 Śródmieście) wraz z utrzymaniem funkcji placu u zbiegu ulic św. Agnieszki 

i Stradomskiej,  

b) zachowania i utrzymania historycznego zespołu zabudowy dawnego klasztoru Bernardynek 

obejmującego budynek frontowy zlokalizowany przy ul. J. Dietla 36 oraz oficyny: zachodnią boczną, 

tylną oraz wschodnią boczną (rozpoznaną jako dawna infirmeria) wraz z zachowaniem i częściową 

rekonstrukcją istniejącego bruku z kamienia wapiennego,  

c) zachowania rozplanowania zespołu kamienic przy ul. św. Agnieszki 10, św. Agnieszki 12/J. Dietla 

40 oraz ul. J. Dietla 42/Stradomska 27 (kamienica Ohrensteina) z możliwością prowadzenia robót 

budowlanych i prac restauratorskich w celu dokończenia realizacji (uzupełnienia oraz odtworzeń) 

pierwotnego projektu Jana Zawiejskiego, zgodnie ze wskazaniami w ustaleniach szczegółowych;  

6) dla VII kwartału zabudowy, oznaczonego na rysunku planu cyfrą rzymską VII:  

a) utrzymania jako obowiązującej linii zabudowy, historycznie utrwalonych linii zabudowy pierzei 

ulic i placów, z obowiązkiem zachowania istniejących cofnięć pierzei, jako niezabudowanych wraz 

z utrzymaniem ich funkcji: 

 - placu przed kościołem Bernardynów z utrzymaniem jego historycznego rozplanowania wraz z za-

bytkami ruchomymi stanowiącymi jego wyposażenie: kolumną z figurą Matki Boskiej Niepokalanie 

Poczętej (nr rejestru B-554 z dnia 10.12.1991 r.) i fontanny z rzeźbą bł. Szymona z Lipnicy, a także 

zachowania otaczających zespół klasztorny od ul. Bernardyńskiej terenów zieleni wraz ze studnią 

i ogrodzeniem,  

- utrzymanie niezabudowanej linii ogrodzenia ogrodu oo. Bernardynów, w jego części sytuowanej 

od strony ul. Koletek, wraz z zachowaniem ogrodzenia (nie dotyczy terenu U.7),  

b) dla założenia klasztornego oo. Bernardynów:  

- zachowania i utrzymania rozplanowania i kompozycji przestrzennej zespołu, obejmującego histo-

ryczne i zabytkowe zabudowania, dziedzińce, wirydarz i ogród,  

- utrzymania rozplanowania komponowanych układów zieleni w ogrodzie klasztornym oraz w wi-

rydarzu wraz z obiektami architektury ogrodowej i kultu religijnego, stanowiącymi ich wyposażenie 

oraz murem otaczającym ogród (w zakresie muru nie dotyczy terenu U.7),  

- nieprzesłaniania wglądów i powiązań widokowych w kierunku Wzgórza Wawelskiego,  

- zachowania wirydarza wraz z jego rozplanowaniem i kompozycją zieleni oraz zabytkami rucho-

mymi stanowiącymi jego wyposażenie.  

4. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz wpisa-

nych do rejestru zabytków jako ochronę całkowitą lub jako ochronę częściową, zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 5, ust. 6 i ust. 7; obiekty do ochrony wskazano w ustaleniach szczegółowych, 

dotyczących przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania (wraz z ewentualnym uszcze-

gółowieniem zasad tej ochrony). 
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5. Ochrona całkowita lub częściowa obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków oraz 

wpisanych do rejestru zabytków nie obejmuje elementów dysharmonijnych lub bezstylowych, po-

wstałych w wyniku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu budynków, instalowania urzą-

dzeń technicznych oraz nośników informacji wizualnej, to jest:  

1) wtórnych elementów budynków, takich jak nadbudówki, dobudówki, zmiany kształtu dachów 

(w szczególności na dachy łamane, w tym mansardowe, pseudo mansardowe oraz dachy polskie 

i krakowskie), lukarn, okien połaciowych;  

2) istniejących zmian w kompozycji, artykulacji i wystroju elewacji, w tym detali architektonicznych 

oraz otworów okiennych i drzwiowych i ich podziałów a także zmienionych elementów stolarki 

okiennej i drzwiowej, wtórnej kolorystyki;  

3) umieszczonych na budynku anten i masztów, stacji bazowych i innych urządzeń oraz reklam, 

szyldów i neonów.  

6. Dopuszcza się rozbiórkę lub przebudowę elementów dysharmonijnych lub bezstylowych, o któ-

rych mowa w ust. 5.  

7. W odniesieniu do obiektów zabytkowych objętych ochroną całkowitą i ochroną częściową – 

z uwzględnieniem dopuszczeń zawartych w § 8 oraz w ustaleniach szczegółowych – obowiązują:  

1) nakazy:  

a) zachowania gabarytów i kształtu bryły, zachowania wysokości górnej krawędzi elewacji oraz 

kształtu dachu i kąta nachylenia połaci dachowych,  

b) ochrony (a w razie potrzeby odtworzenia oraz wykonywania prac konserwatorskich oraz restau-

ratorskich):  

- kompozycji i artykulacji elewacji, jej wystroju i detali architektonicznych oraz historycznej kolory-

styki,  

- profili, podziałów, proporcji i wymiarów oraz utrzymania jednolitej kolorystyki zabytkowej lub tra-

dycyjnej stolarki okiennej, drzwiowej, witryn sklepowych, bram wejściowych i wjazdowych;  

- witraży, - mozaik oraz historycznych lub tradycyjnych: szyldów, napisów na elewacjach, neonów, 

tablic informacyjnych i upamiętniających, z możliwością zmiany ich rozmieszczenia (nie dotyczy za-

chowanych napisów na elewacjach), pod warunkiem ich lokalizacji na tej samej elewacji, na której 

były umieszczone;  

- istniejących od strony dziedzińców i podwórzy tradycyjnych i zabytkowych otwartych klatek scho-

dowych, tzw. „schodów kuchennych”;  

2) zakazy:  

a) stosowania dachów bez okapów,  

b) zadaszania dziedzińców i podwórzy;  

3) dopuszczenia – w odniesieniu do obiektów zabytkowych objętych ochroną częściową – nadbu-

dowy i rozbudowy budynków w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych, z uwzględnie-

niem: a) dodatkowych nakazów:  

- nawiązywania do istniejącej kompozycji, artykulacji i wystroju elewacji, z zachowaniem osiowości 

w zakresie umieszczania otworów okiennych i drzwiowych,  

- kształtowania kompozycji, artykulacji i wystroju elewacji, w tym otworów okiennych w sposób, 

w którym na każdej wyżej położonej kondygnacji zastosowane formy winny być lżejsze,  

- wysokości nowych podziałów elewacji na kondygnacje, powstających w wyniku nadbudów, nie 

mogą znacząco odbiegać od wysokości historycznych podziałów istniejących na budynku, tzn. 

mogą być niższe maksymalnie o 10% w stosunku do takiego podziału dla kondygnacji poniżej 
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nadbudowy. Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych § 12. Ustala się zasady 

kształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:  

1) nakazy:  

a) kształtowania przestrzeni publicznych - placu przed kościołem Bernardynów oraz głównych ulic 

handlowych: Stradomskiej, Starowiślnej, J. Dietla,  

b) uporządkowania istniejących przestrzeni publicznych poprzez przebudowę i remont elementów 

wyposażenia, w tym: nawierzchni, oświetlenia, obiektów małej architektury,  

c) stosowania obiektów małej architektury i oświetlenia o formie i skali dostosowanej do charak-

teru wyposażanych wnętrz urbanistycznych,  

d) utrzymanie istniejącego typu oświetlenia za pomocą lamp „na przewieszkach” w ulicach: Staro-

wiślnej, Stradomskiej, Koletek, św. Agnieszki;  

2) zasady dotyczące nawierzchni:  

a) nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom 

niepełnosprawnym, w tym w zakresie zagospodarowania użytkowania i utrzymania terenów ko-

munikacji pieszej i kołowej,  

b) zakaz stosowania posadzek z drewna oraz kamienia sztucznego (w tym z betonowej kostki bru-

kowej) za wyjątkiem płyt chodnikowych z kamienia sztucznego,  

c) przy wymianie i remontach nawierzchni ulic zalecenie stosowania kamiennej kostki brukowej lub 

jej odsłonięcia i remontu. 

Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego  

§ 15 2. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego.  

3. Nie wyznacza się miejsc zjazdów z dróg publicznych.  

4. Dojazdy zapewniające dostęp do dróg publicznych powinny zostać wytyczone w sposób umoż-

liwiający prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu.  

5. W terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację tras rowerowych innych, niż wyznaczone 

na rysunku planu.  

6. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów ko-

munikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga:  

1) zapewnienia rozwiązań technicznych dla poruszania się osób niepełnosprawnych (w tym z dys-

funkcją wzroku) – w terenach z urządzeniami i obiektami dla komunikacji kołowej, pieszej i rowe-

rowej,  

2) rozwiązań technologicznych i przestrzennych wspomagających i poprawiających warunki wzro-

stu drzew i krzewów, w tym zakazu lokalizowania znaków drogowych w obrębie trawników lub 

pasów zieleni niskiej.  

7. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:  

1) określa się minimalną liczbę miejsc parkingowych, wliczając miejsca w garażach, odniesioną od-

powiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części - według poniższych wskaźników (obszar 

planu położony na terenie tzw. śródmieścia funkcjonalnego):  

a) budynki w zabudowie wielorodzinnej – min. 0,5 i max. 1 miejsce na 1 mieszkanie,  

b) hotele – min. 3 i max. 7 miejsc na 100 pokoi,  

c) domy studenckie – min. 3 i max. 7 miejsc na 100 łóżek,  

d) internaty, domy dziecka – min. 2 i max. 5 miejsc na 100 łóżek,  

e) pensjonaty, domy wypoczynkowe – min. 3 i max. 7 miejsc na 100 łóżek,  

f) domy rencistów – min. 2 i max. 5 miejsc na 100 łóżek,  

g) domy zakonne – min. 2 i max. 5 miejsc na 1 dom,  
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h) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości – min. 5 i max. 10 miejsc na 1000m2 

powierzchni użytkowej,  

i) budynki kultury: teatry, kina, sale koncertowe – min. 12 i max. 20 miejsc na 100 widzów (miejsc 

siedzących),  

j) budynki kultury: sale wystawowe, muzea – min. 10 i max. 20 miejsc na 100 odwiedzających (jed-

nocześnie),  

k) budynki kultu religijnego – min. 3 i max. 7 miejsc na 100 uczestników (jednocześnie),  

l) budynki oświaty – min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

m) budynki szkolnictwa wyższego, nauki – min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

n) jw. – dodatkowo – jeśli ze studentami – min. 2 i max. 5 miejsc na 100 studentów, 

o) budynki obsługi bankowej – min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

p) obiekty handlu: o 2000m² pow. sprzedaży i niżej – min. 10 i max. 20 miejsc na 1000m² powierzchni 

sprzedaży,  

q) budynki gastronomii – min. 3 i max. 7 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,  

r) budynki innych usług – min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,  

s) budynki biur – min. 5 i max. 10 miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej,  

t) obiekty sportowe lokalne: korty tenisowe, baseny, boiska, itp. – min. 5 i max. 10 miejsc na 100 

użytkowników (jednocześnie);  

2) nie ustala się wymogu zapewnienia miejsc parkingowych w przypadku zamiaru wykonywania 

robót budowlanych:  

a) w istniejących budynkach, polegających na przebudowie, remoncie, nadbudowie do dwóch kon-

dygnacji, zmianie sposobu użytkowania poddasza lub lokalu,  

b) w istniejących budynkach, polegających na dociepleniu oraz lokalizacji pochylni i ramp dla nie-

pełnosprawnych, szybów windowych i klatek schodowych zewnętrznych;  

3) wyznacza się dla obiektów określonych w pkt 1 konieczność zapewnienia stanowisk na kartę 

parkingową – w ramach wskazanej liczby miejsc parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych 

przeznaczonych dla danego obiektu i nie mniej niż 1 stanowisko;  

4) określa się dla nowo budowanych obiektów minimalną liczbę stanowisk postojowych rowerów, 

wliczając miejsca wewnątrz obiektów, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji 

ich części – według poniższych wskaźników:  

a) budynki w zabudowie wielorodzinnej – 0,5 miejsca na 1 mieszkanie,  

b) hotele – 5 miejsc na 100 pokoi,  

c) domy studenckie – 30 miejsc na 100 łóżek,  

d) internaty, domy dziecka – 20 miejsc na 100 łóżek,  

e) pensjonaty, domy wypoczynkowe – 15 miejsc na 100 łóżek,  

f) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości – 10 miejsc na 1000m2 powierzchni 

użytkowej,  

g) budynki kultury: teatry, kina, sale koncertowe – 5 miejsc na 100 widzów (miejsc siedzących),  

h) budynki szkolnictwa wyższego, nauki – 15 miejsc na 100 zatrudnionych,  

i) jw. – dodatkowo – jeśli ze studentami – 25 miejsc na 100 studentów,  

j) obiekty handlu: o 2000m² pow. sprzedaży i niżej – 10 miejsc na 1000m² powierzchni sprzedaży,  

k) budynki gastronomii – 10 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,  

l) budynki innych usług – 5 miejsc na 100 zatrudnionych,  

m) budynki biur – 10 miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej,  
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n) obiekty sportowe lokalne: korty tenisowe, baseny, boiska, itp. – 5 miejsc na 100 użytkowników 

(jednocześnie);  

5) miejsca parkingowe i miejsca postojowe rowerów dla potrzeb danego obiektu należy lokalizo-

wać i bilansować w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do de-

cyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;  

6) dodatkowe, poza bilansem (ponad wymagania określone w pkt 2 i pkt 4) miejsca parkingowe 

mogą być lokalizowane także w obrębie terenów dróg publicznych – dojazdowych i lokalnych – 

jako pasy i zatoki postojowe lub na wydzielonych terenach, dla których dopuszczone jest przezna-

czenie na parkingi.  

8. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc parkingowych:  

1) miejsca parkingowe należy realizować jako naziemne z uwzględnieniem pkt.2;  

2) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych jako parkingów podziemnych, z wykluczeniem:  

a) III kwartału zabudowy,  

b) oznaczonej na rysunku planu strefy zakazu lokalizacji podziemnych parkingów i garaży, obejmu-

jącej działki miejskie lub ich części zlokalizowane wzdłuż ulic: Bernardyńskiej, św. Agnieszki i Stra-

domskiej,  

c) w terenach: MW/ZP.1, MW/ZP.2, MW/ZP.3, ZPs.1, ZPs.3, ZPs.4, ZPs.5, ZPs.6, ZPz.1, ZPz.2, ZPz.3, 

ZPz.4, ZPz.5, ZPz.6,  

d) terenów komunikacji, o których mowa w § 47,  

e) stref zieleni w kwartałach zabudowy;  

f) wykluczenia, o których mowa w lit. a do lit. c nie uniemożliwiają wykorzystania istniejących kon-

dygnacji podziemnych w celu lokalizacji miejsc parkingowych i garaży;  

3) obowiązuje zakaz lokalizacji parkingów podziemnych jako samodzielnych obiektów budowla-

nych, za wyjątkiem: terenu U.3 oraz w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy w terenie ZPs.2 

(poza zasięgiem istniejącego zainwestowania podziemnego dawnego schronu).  

9. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru komunikacją zbiorową:  

1) obszar planu znajduje się w zasięgu obsługi przez istniejącą sieć linii tramwajowych w ciągu ulic 

J. Dietla, Starowiślnej, Stradomskiej oraz św. Gertrudy;  

2) obsługę komunikacyjną obszaru uzupełniają miejskie linie autobusowe. 

§ 47. 1. Wyznacza się Tereny komunikacji, z podziałem na:  

1) Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne:  

a) klasy zbiorczej, oznaczoną symbolem KDZT.1,  

b) klasy lokalnej, oznaczone symbolami KDLT.1, KDLT.2,  

c) klasy dojazdowej, oznaczone symbolami KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6;  

2) Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle drogowe, wraz z przynależnymi odpo-

wiednio: drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami – służącymi do prowadze-

nia i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą;  

3) w Terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację:  

a) obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z dro-

gami,  

b) obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komuni-

kacji miejskiej,  

c) zieleni towarzyszącej, obiektów małej architektury. 

 

 



317 

 

MPZP - UCHWALA NR LXXXI/1240/13RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły". 

 

Celem planu jest zachowanie i ochrona unikalnego w skali europejskiej charakteru Bulwarów Wiśla-

nych, jako otwartej - powszechnie dostępnej przestrzeni w centrum miasta stanowiącej przedpole 

widokowe poszczególnych obiektów zabytkowych i historycznej, zróżnicowanej struktury zabyt-

kowych układów urbanistycznych. Określenie - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju - 

granic i sposobów zainwestowania i zagospodarowania terenów, posiadających wartości rekrea-

cyjne i krajobrazowe oraz regulacji zasad rozwoju przylegających do Bulwarów Wiślanych terenów 

mieszkaniowych i usługowych, w celu stworzenia harmonijnie skomponowanej przestrzeni, zacho-

wania przedpola dla sylwety Starego Miasta i wglądów historyczno-krajobrazowych. Ochrona hi-

storycznej tkanki miejskiej układów urbanistycznych (Kazimierz, Podgórze, Dębniki - ich części 

w obszarze objętym planem) oraz osadzenia całego układu na osi, którą stanowi Wisła - poprzez 

ustalenie zasad ich zagospodarowania. Podniesienia rangi i podkreślenia reprezentacyjnego cha-

rakteru Bulwarów jako "salonu miasta", wydobycia i ochrony kulturowo przyrodniczych walorów 

doliny Wisły, wzbogacenia i ożywienia funkcji związanych z kulturą, rekreacją i edukacją histo-

ryczną, zintegrowania tkanki miejskiej z sąsiadującymi Bulwarami i rzeką poprzez rozwiązania funk-

cjonalne i kompozycyjne umożliwiające tzw. "odwrócenie miasta frontem do Wisły" a także po-

przez dopełnienie zabudowy historycznych układów urbanistycznych, uporządkowania i harmonij-

nej kompozycji terenów zieleni publicznie dostępnych, komponowania nowej zabudowy podpo-

rządkowanej powiązaniom widokowym w skali lokalnej i miejskiej; ochrony przed zainwestowa-

niem terenów stanowiących wartościowe elementy krajobrazu, tj. przedpola i otwarcia widokowe 

na najcenniejsze zabytki i zespoły przyrodnicze; pełniejszego wykorzystania Wisły dla żeglugi tury-

stycznej i komunikacji; wprowadzenia niezbędnej infrastruktury technicznej i usługowej, służącej 

w/w celom.  

 

Zasady Przebudowy istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania określono w §7 

Zasady realizacji ogrodzeń określono w ustaleniach szczegółowych poszczególnych terenów. 

Zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów określono w §9. 

Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony i kształtowania krajobrazu określono w §10. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego oraz dóbr 

kultury współczesnej określono w §11. 

Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych określono w §12. 

Zasady dotyczące układu komunikacyjnego określono w §15. 

 

§ 7. 1. Przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także zmiany 

zagospodarowania i użytkowania terenów wyznaczonych w planie nie mogą naruszać:  

1) przepisów odrębnych;  

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;  

3) innych wymagań, w szczególności dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego określonych w odpowiednich zapisach niniejszej uchwały oraz w in-

nych obowiązujących aktach prawa miejscowego, a także innych obowiązujących w gminie przepi-

sach porządkowych -w tym w Zarządzeniu nr 20I2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 
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2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Mia-

sta Krakowa.  

2. Istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu 

zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie zgodnie z ustaleniami planu.  

3. Dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków oraz ich elementów.  

4. Obowiązuje dostosowanie zabudowy i zainwestowania do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

5. W ustalonym przeznaczeniu terenów zawierają się elementy niezbędne dla jego urządzenia 

i funkcjonowania: zieleń, obiekty małej architektury, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej służącej realizacji przeznaczenia, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i rowe-

rów, ciągi piesze i rowerowe oraz dojazdy i dojścia niewyznaczone na Rysunku Planu.  

6. W przypadku niewyznaczenia na Rysunku Planu linii zabudowy, nowa zabudowa może być loka-

lizowana na zasadach określonych w niniejszej uchwale - zgodnie z przepisami odrębnymi.  

7. Nowa zabudowa plombowa -rozumiana jako uzupełnienie zabudowy w celu likwidacji łuk w pie-

rzei ulicy o istniejącej linii zabudowy i w celu uzyskania efektu zamkniętej kompozycji -może być 

lokalizowana w granicy działki, jeżeli na Rysunku Planu nie została wrysowana nieprzekraczalna 

linia zabudowy. W takich przypadkach linia rozgraniczająca pomiędzy ulicą a terenem przeznaczo-

nym do zainwestowania stanowi obowiązującą linię zabudowy, poza którą mogą być realizowane 

jedynie balkony i wykusze o wysięgu mniejszym niż 130 cm oraz ryzality, przypory i elementy kon-

strukcyjne o wysięgu mniejszym niż 30 cm -pod warunkiem, ze suma długości wszystkich elemen-

tów zlokalizowanych poza tą linią nie może być większa niż 30% długości elewacji.  

1.Nowa zabudowa realizowana w terenach od MWIU.1 do MWIU.25, US.1, US.3, U.3, U.5, U.8, Up.2, 

Up.4 może być lokalizowana w granicach działek, przy zachowaniu wrysowanych na Rysunku Planu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy.  

2. Dla legalnie istniejących w dniu uchwalenia planu obiektów budowlanych, których wskaźnik wiel-

kości powierzchni zabudowy jest przekroczony w stosunku do ustalonego planem, dopuszcza się 

prowadzenie robót budowlanych, które nie powodują zwiększania przekroczenia tego wskaźnika 

(za wyjątkiem zmiany na skutek zamierzonego docieplenia obiektów budowlanych).  

3.Zwolnienia dotyczące zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu przepisów odrębnych, można sto-

sować w następujących wyznaczonych terenach: od MWIU.1 do MWIU.25, US.1, Up.2, U.3, U.5, U.7, 

U.8, U.9, U.10.  

4.Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i do-

puszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.  

§ 8. 1. Obszar objęty planem położony jest w całości w rejonie, w którym nie występują zagrożenia 

osuwania się mas ziemnych. W zakresie przygotowania i realizacji inwestycji obowiązują przepisy 

odrębne - odpowiednio do kategorii geotechnicznej projektowanych obiektów.  

1.Z uwagi na śródmiejski i zagęszczony charakter zabudowy, w przypadku inwestycji związanych 

z wykonywaniem robót ziemnych (wykopów), zwłaszcza w sąsiedztwie istniejących obiektów - 

może występować niebezpieczeństwo utraty stabilności i wytrzymałości gruntów o charakterze 

zjawisk osuwiskowych. Z tego względu wszelkie inwestycje obejmujące roboty ziemne wymagają 

przeprowadzenia kompleksowych badan inżyniersko-geologicznych z uwzględnieniem ochrony za-

bytków archeologicznych.  

2.Obszar planu położony jest w zasięgu studni odwodnieniowych obszaru miasta Krakowa znajdu-

jącego się pod wpływem szkodliwego piętrzenia Wisły Stopniem Wodnym "Dąbie". Przy projekto-

waniu obiektów budowlanych należy przyjmować poziom wód bez uwzględnienia funkcjonowania 
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tej bariery.  

§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

1. Dla zapewnienia ładu przestrzennego określa się elementy zagospodarowania przestrzennego 

podlegające ochronie i kształtowaniu:  

1) harmonijny historyczny układ urbanistyczny;  

2) istniejąca wysokość kwartałów zabudowy;  

3) zachowane ciągi i punkty widokowe;  

4) publicznie dostępna, otwarta przestrzeń bulwarów Wisły;  

5) pierzeje ulic i placów.  

2. Dla zapewnienia ładu przestrzennego, jego ochrony i kształtowania ustala się:  

1) nakaz rewaloryzacji brzegu Wisły w celu aktywizacji funkcjonalnej brzegów i samej rzeki Wisły;  

2) nakaz harmonijnego i eleganckiego ukształtowania wnętrza doliny rzeki w najbardziej reprezen-

tacyjnej części centrum miasta;  

3) zakaz utrwalania dysharmonijnej zabudowy o niskich standardach, walorach użytkowych i este-

tycznych, pozostającej w kolizji z ustalonym przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania te-

renu;  

4) zakaz lokalizacji usług z zakresu dystrybucji paliw;  

5) zakaz lokalizacji reklam z wyjątkiem tymczasowych reklam towarzyszących odbywającym się im-

prezom masowym - na czas ich trwania;  

6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem tymczasowych 

obiektów usługowo-handlowych towarzyszących odbywającym się imprezom masowym - na 

czas ich trwania,  

7) zakaz budowy oficyn o wysokości wyższej niż budynek frontowy;  

8) zakaz lokalizacji na dachach i ścianach budynków od strony elewacji frontowej anten, masztów 

oraz innych urządzeń technicznych takich jak: maszynowni, szybów windowych, klimatyzato-

rów, zbiorników itp. W przypadku lokalizacji tych urządzeń poza stroną frontową budynku, ich 

wysokość (liczona od poziomu terenu) nie może przekraczać wysokości budynku frontowego,  

z zastrzeżeniem pkt 9;  

9) w terenach: MWIU.1, MWIU.6, MWIU.8, MWIU.9, MWIU.10, MWIU.11, MWIU.12, MWIU.13, 

MWIU.14, MWIU.16, MWIU.17, MWIU.18, MWIU.19, MWIU.20, MWIU.21, MWIU.22, MWIU.23, 

MWIU.24, MWIU.25, U.5, U.8, U.9, U.10, US.3, Uo.1, Uo.2, Uo.3, Up.3, Up.4, Uz.2, E.1 ustalenia ust. 

2 pkt 8 dotyczą również inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. W pozosta-

łych terenach wyznaczonych w planie ustalenia ust. 2 pkt 8 nie dotyczą inwestycji celu publicz-

nego z zakresu łączności publicznej;  

10) nakaz zachowania i uwzględniania -przy realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu -ozna-

czonych na Rysunku Planu: punktów, ciągów widokowych, strefy ochrony widoku z wieży w Ła-

giewnikach na Skałkę;  

11) nakaz dostosowania skali i formy malej architektury do charakteru wnętrz urbanistycznych;  

12) nakaz kształtowania przestrzeni placów miejskich z uwzględnieniem posadzki, powierzchni 

utwardzonych, elementów malej architektury, oświetlenia, zieleni;  

13) nakaz kształtowania i komponowania zieleni jako integralnej części otoczenia sąsiadującej za-

budowy z uwzględnieniem obiektów malej architektury i oświetlenia;  

14) nakaz nawiązania skalą, kompozycją i detalem architektonicznym nowoprojektowanych budyn-

ków (przy zastosowaniu nowoczesnej architektury) do tradycyjnych form zabudowy, identyfiku-

jących obiekt z miejscem jego usytuowania;  
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15) nakaz kształtowania wysokiej jakości formy architektonicznej obiektów;  

16) nakaz wykorzystania naturalnych materiałów wykończeniowych;  

17) nakaz stosowania wysokiej jakości materiałów i tradycyjnej kolorystyki przy wykończeniu piątej 

elewacji powierzchni dachów;  

18) przy iluminacji obiektów -nakaz zastosowania oświetlenia podkreślającego walory architekto-

niczne obiektu oraz uwzględniającego zasadę ukazywania obiektów iluminowanych w kontek-

ście otoczenia -dotyczy to w szczególności iluminacji obiektów stanowiących przedpole widoku 

na Wzgórze Wawelskie, sylwet Starego Miasta, sylwet Klasztoru Sióstr Norbertanek, historyczne 

układy urbanistyczne;  

19) zakaz zastosowania agresywnej (konkurencyjnej dla obiektów zabytkowych) kolorystyki 

i oświetlenia;  

20) nakaz dostosowania stałych znaków informacji wizualnej, formą i kolorystyką do obowiązują-

cych i stosowanych w mieście;  

21) w terenach WS w strefach dopuszczonej lokalizacji usług, o których mowa w § 39 ust. 3 pkt 2 lit. 

a, lit. b, dla lokalizowanych w nich obiektów pływających (rozumianych jako konstrukcje pływa-

jące nieprzeznaczone do uprawiania żeglugi, ale do celów biurowych, gastronomicznych, hote-

lowych, warsztatowych, jako przystań, zakład kąpielowy) obowiązują następujące nakazy i za-

kazy:  

a) lokalizacja dłuższym bokiem wzdłuż nabrzeża lub przy przystani pływającej;  

b) wygląd dostosowany do nabrzeża wielkomiejskiego;  

c) styl nawiązujący do stylu żeglugi rzecznej w Europie;  

d) zakaz stosowania elementów rustykalnych i obcych kulturowo;  

e) maksymalna szerokość: 9 m;  

f) maksymalna wysokość do części rozbieralnej: 5,0 m od poziomu wody;  

G) proporcje: wysokość mniejsza niż szerokość;  

h) nie więcej niż jeden zadaszony poziom komercyjny powyżej linii wody;  

i) zakaz stosowania oświetlenia konkurencyjnego dla walorów widokowych zabytków (z zastrze-

żeniem, ze nie dotyczy to obowiązkowej sygnalizacji nawigacyjnej).  

§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

1. Wskazuje się na Rysunku Planu pomniki przyrody oznaczone w Rozporządzeniu nr 3 Wojewody 

Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie pomników przyrody na terenie województwa 

krakowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego nr 5 poz. 13):  

1) Topola biała o obwodzie pnia 450 cm, działka ewidencyjna nr 184 obr. 12 Podgórze (Plac Serkow-

skiego),  

2) Lipa srebrzysta o obwodzie pnia 424 cm, działka ewidencyjna nr 364 obr. 14 Krowodrza, (ul. Ko-

ściuszki 32).  

2. W celu ochrony środowiska i przyrody ustala się:  

1) nakaz stosowania rozwiązań przestrzennych i technicznych gwarantujących zachowanie odpo-

wiednich standardów środowiskowych, w tym w szczególności stosowania urządzeń i rozwiązań 

technicznych mających na celu minimalizacji uciążliwości w zakresie hałasu;  

2) nakaz zaspokajania potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych poprzez przyłączenie 

do miejskiego systemu ciepłowniczego lub poprzez zastosowanie energii elektrycznej lub paliw 

ekologicznie czystych (gaz, lekki olej opalowy) lub alternatywnych źródeł energii (np. energia sło-

neczna);  
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3) zakaz stosowania w nowych obiektach paliw stałych jako podstawowego źródła ciepła;  

4) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;  

5) dopuszczenie lokalizacji urządzeń wodnych, niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzy-

maniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową;  

6) nakaz rekultywacji zieleni zdegradowanej;  

7) nakaz uwzględnienia w sposobie zagospodarowania działki lub terenu inwestycji istniejących 

drzew i objęcia ich ochroną przy lokalizacji inwestycji.  

3. W celu ochrony krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) nakaz ochrony: 

a) sylwety Starego Miasta, ze szczególną ochroną sylwety Wzgórza Wawelskiego  

b) sylwety klasztoru Sióstr Norbertanek wraz z zakolem Rudawy uchodzącej do Wisły  

c) punktów i ciągów widokowych, umożliwiających bliskie i dalekie widoki na i z obszaru objętego 

planem poprzez zachowanie w sposobie zagospodarowania działki lub terenu inwestycji odpo-

wiednich parametrów i wskaźników, określonych dla poszczególnych terenów wyznaczonych 

w planie;  

2) strefę ochrony widoku z wieży w Łagiewnikach na Skałkę, w której (dla ochrony widoku z wieży 

widokowej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w kierunku Kościoła św. Michała 

Archanioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce) bezwzględna wysokość zabudowy nie może prze-

kroczyć rzędnej 223 m n.p.m.  

4. W zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku przyporządkowuje się tereny wyzna-

czone w planie do poszczególnych rodzajów terenów określonych w przepisach odrębnych:  

1) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), tereny przeznaczone 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą oraz zabudowę usłu-

gową (MNIU) - do terenów "pod zabudowę mieszkaniową";  

2) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW) -do terenów "pod za-

budowę mieszkaniową";  

3) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi (MWIU) oraz pod 

zabudowę usługowo-mieszkaniową (UIMW) - do terenów "na cele mieszkaniowo - usługowe";  

4) tereny przeznaczone pod szkoły, przedszkola, domy kultury, usługi oświaty i kultury (Uo) -do 

terenów "pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży";  

5) teren przeznaczony pod zabudowę usługową: usług związanych z nauką i oświatą (uczelnie, 

szkoły, przedszkola), ochroną zdrowia, opieką (domy opieki, placówki opiekuńczo-wychowawcze) 

oraz związane z tymi funkcjami obiekty sportowe i rekreacyjne (Up.5) -do terenów "pod budynki 

związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży";  

6) tereny przeznaczone pod obiekty sakralne i obiekty z nimi związane, zamieszkanie zbiorowe 

(Uk) - do terenów "pod zabudowę mieszkaniową";  

7) tereny przeznaczone pod domy opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, obiekty 

ochrony zdrowia (Uz) - do terenów "pod szpitale i domy opieki społecznej";  

8) tereny przeznaczone pod sport i rekreację (US) - do terenów "na cele rekreacyjno - wypoczyn-

kowe";  

9) tereny przeznaczone pod zieleń urządzoną -parki (ZP.1 -ZP.6), pod zieleń urządzoną (ZP.7) oraz 

Bulwary Wiślane (ZPb) - do terenów "na cele rekreacyjno - wypoczynkowe";  

10) pozostałych terenów nie przyporządkowuje się -w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku do rodzajów terenów określonych w przepisach odrębnych.  

1. W celu zapewnienia szczelności i stabilności walów przeciwpowodziowych obowiązują 
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ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przed powodzią. Wskazuje się 

na Rysunku Planu linię określającą orientacyjną odległość 50 m od obwałowań i umocnień przeciw-

powodziowych Wisły, jako element informacyjny.  

2. W obszarze planu występują tereny sąsiadujące z Cmentarzem (zlokalizowanym poza obszarem 

planu), oznaczone na Rysunku Planu liniami określającymi odległość 50 m i 150 m od Cmentarza, 

gdzie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony sanitarnej.  

3.W obszarze i terenie górniczym "Mateczny I" ze względu na występowanie zagrożeń jakości i za-

sobów wód leczniczych ustala się:  

1) nakaz podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wszystkich realizowanych inwestycji;  

2) nakaz opracowania dokumentacji geologicznej, określającej m. in. rodzaj zagrożeń i przedsię-

wzięć niezbędnych dla ochrony wód leczniczych -dla obiektów posadawianych na głębokości więk-

szej niż 3 m poniżej powierzchni terenu;  

3) zakaz wydobywania kopaliny innej niż wody lecznicze;  

4) zakaz wykonywania ujęć wód podziemnych, z wyleczeniem wykonywanych w celu ujmowania 

wód leczniczych w ramach koncesji.  

8. Część obszaru planu zawiera się w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym, dla którego wa-

runki zagospodarowania określają przepisy odrębne, w tym Rozporządzenie Nr 81I06 Wojewody 

Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazo-

wego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 654 poz. 3997).  

§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

1. W celu ochrony zabytków, realizowanej na podstawie przepisów odrębnych:  

1) oznacza się na Rysunku Planu obiekty i obszary będące pod ochroną i opieką konserwatorską, 

wpisane do rejestru zabytków:  

a) zespól pałacowy przy ul. Tynieckiej 18 w Krakowie, składający się z budynku pałacu i najbliższego 

otoczenia, w granicach działek nr 4I19, 4I20, 14, 512I3, 512I4 obręb 10 - nr rejestru A-603;  

b) budynek przy ul. Jaskółczej 6 w Krakowie w granicach działki nr 362I5 obręb nr 14 Kraków - Kro-

wodrza - nr rejestru A-1099;  

c) willa przy ul. Warneńczyka 14 w Krakowie - Podgórzu w granicach działki nr 192 obręb 12 – nr re-

jestru A888;  

d) budynek dawnej szkoły miejskiej im. T. Kościuszki położony w Krakowie przy ul. Sokolskiej 13 

w granicach działki nr 187 obręb 12 - nr rejestru A-84M;  

e) dawna zajezdnia tramwajowa (teren i obiekty kubaturowe) przy ul św. Wawrzyńca 12 i 13 do 17 

w Krakowie - nr rejestru A-680;  

f) budynek dawnego kina "Wisła" przy ul. Podgórskiej 14 w Krakowie położony na części działki 

nr 78 obręb 15 - Kazimierz - nr rejestru A-986;  

g) zespól dawnej prochowni i danych garaży "Start" przy ul. Kotlarskiej 34 w Krakowie - nr rejestru 

A-1048;  

h) budynek przy ul. Józefińskiej 4, nr rejestru A-229;  

i) dom przy ul. Brodzińskiego 1IStaromostowa - nr rejestru A-372;  

j) kamienica przy ul. Brodzińskiego 3 w granicach działki nr 35, obręb nr 13 - nr rejestru A-1002;  

k) kamienice przy ul. Przy Moście 1 (narożnik ul. Staromostowa 6, Brodzińskiego 9) w Krakowie – 

nr rejestru A-703;  

l) kamienica przy ul. Józefińskiej nr 2 w Krakowie - nr rejestru A-228;  

m) zespól dawnej elektrowni w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 4, 4a, 4b - nr rejestru A-713;  

n) pozostałości murów obronnych dawnego miasta Kazimierza przy ul. Podgórskiej - nr rejestru  
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A-96,  

o) bulwary wiślane wraz z umocnieniami przeciwpowodziowymi i mostem Retmańskim na rzece 

Wildze -nr rejestru A-1260IM;  

2) oznacza się na Rysunku Planu układy urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków:  

a) obszar Pomnik historii -"Kraków -Historyczny Zespól Miasta", rozporządzenie Prezydenta RP 

z dnia 8.09.1994 r.;  

b) układ urbanistyczny Podgórza - nr rejestru A-608;  

c) układ urbanistyczny Kazimierza ze Stradomiem - nr rejestru A-12;  

d) układ urbanistyczny miasta Krakowa w granicach Plant - nr rejestru A-1;  

e) układ urbanistyczny oraz zespól zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. "nowego miasta" wraz 

z historycznymi przedmieściami: Łąką Św. Sebastiana, Podbrzeziem, oraz Polami Kazimierzowskimi 

-nr rejestru A-1273IM;  

3) oznacza si na Rysunku Planu obiekty i obszary będące pod ochroną i opieką konserwatorską, 

zawarte w ewidencji zabytków, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały.  

1.  W celu ochrony obiektów zabytkowych, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 wymaga się po-

stępowania zgodnie z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską.  

2.  W celu ochrony obiektów zabytkowych, o których mowa w ust.1 pkt 3, określa się na Ry-

sunku Planu obiekty podlegające (wraz z działką) całkowitej lub częściowej ochronie ustaleniami 

planu.  

4. Dla określonych na Rysunku Planu obiektów objętych ochroną całkowitą ustala się:  

1) nakaz zachowania gabarytów i cech obiektu oraz zasad zabudowy w zakresie:  

a) rzutu budynku;  

b) usytuowania klatki schodowej;  

c) bryły (w tym kształtu dachu) - dopuszczenie adaptacji strychu bez możliwości stosowania okien 

innych niż połaciowe z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 7;  

d) elewacji: kompozycji, artykulacji, zachowania (odtworzenia) detalu architektonicznego, stolarki: 

bram wejściowych i wjazdowych, stolarki okiennej - w przypadku złego stanu zachowania - możli-

wość wymiany z powtórzeniem pierwotnego materiału oraz stylowej formy z uwzględnieniem de-

tali, proporcji oraz profili;  

e) piątej elewacji -strefy dachów: dopuszcza się pokrycie dachówką ceramiczną w kolorach natural-

nych lub blachą w kolorach naturalnej dachówki ceramicznej albo w kolorach naturalnej blachy;  

2) zakaz lokalizacji szyldów i znaków informacji wizualnej powyżej parteru (lub gzymsu nad parte-

rem); 

3) dostosowania do kompozycji elewacji szyldów i znaków informacji wizualnej;  

4) dopuszczenie iluminacji.  

5. Dla określonych na Rysunku Planu obiektów objętych ochroną częściową ustala się:  

1) nakaz zachowania następujących cech obiektu:  

a) zasad kompozycji elewacji frontowych tj. artykulacji, zachowania (odtworzenia) detalu architek-

tonicznego;  

b) stolarki bram wejściowych i wjazdowych, stolarki okiennej -w przypadku złego stanu zachowania 

- 

możliwość wymiany z powtórzeniem pierwotnego materiału oraz stylowej formy z uwzględnie-

niem detali, proporcji oraz profili; 
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2) dopuszczenie zmian następujących gabarytów i cech obiektu:  

a) nadbudowy do wysokości ustalonej dla poszczególnych wyznaczonych terenów; 

 b) rozbudowy i przebudowy przy zachowaniu ustaleń dla poszczególnych wyznaczonych terenów;  

c) formy i kształtu dachu - przy zastosowaniu materiałów pokrycia w kolorach naturalnych;  

d) adaptacji strychu;  

3) dopuszczenie iluminacji;  

4) zakaz lokalizacji szyldów i znaków informacji wizualnej powyżej parteru (lub gzymsu nad parte-

rem);  

5) dostosowania do kompozycji elewacji szyldów i znaków informacji wizualnej.  

6. Dodatkowo dla poszczególnych obiektów ustala się nakaz:  

1) dla obiektu przy ul. Kościuszki 42 -odtworzenia pierwotnych podziałów stolarki okiennej, zacho-

wanie stylowych kwietników;  

2) dla obiektu przy ul. Kościuszki 60 - zachowania dekoracyjnych krat w oknach parteru po lewej 

stronie bramy wejściowej, odtworzenia krat w oknach parteru po prawej stronie bramy wejściowej;  

3) dla obiektu przy ul. Kościuszki 62 -przywrócenia pierwotnych podziałów stolarki okiennej na pię-

trze: okna dwuskrzydłowe ze ślemieniem i jednopolowym nadświetlem;  

4) dla obiektu przy ul. Kościuszki 64 -przywrócenia pierwotnych podziałów stolarki okiennej na pię-

trze: okna dwuskrzydłowe ze ślemieniem i jednopolowym nadświetlem;  

5) dla obiektu przy ul. Kościuszki 66 -zachowania drewnianych dekorowanych ganków w elewacji 

tylnej,  

zachowania kształtu, koloru, formy i materiału doświetlenia na klatce schodowej;  

6) dla obiektu przy ul. Koletek 21/Smocza 10 - zachowania oryginalnych kwietników;  

7) dla obiektu przy ul. Bernardyńska 10/Smocza 2 - przywrócenia pierwotnych podziałów stolarki 

okiennej,  

zachowania oryginalnych kwietników. Przy adaptacji poddasza dopuszcza się od strony ul. Bernar-

dyńskiej - zastosowanie nie więcej niż 10 lukarn, dostosowanych architektonicznie do elewa-

cji  kształtu dachu oraz od strony oficyny - zastosowanie okien w podniesionej ściance kolankowej 

poddasza;  

8) dla obiektu przy ul. Zamkowej 13-15 -przywrócenia pierwotnych podziałów stolarki okiennej 

(z kolumienkami na listwach przymykowych);  

9) dla obiektu przy ul. Zamkowej 18 - przywrócenia pierwotnych podziałów stolarki okiennej;  

10) dla obiektu przy ul. Zamkowej 20 - przywrócenia pierwotnych podziałów stolarki okiennej (z ko-

lumienkami na listwach przymykowych);  

11) dla obiektu przy ul. Zamkowej 22 - przywrócenia pierwotnych podziałów stolarki okiennej (z ko-

lumienkami na listwach przymykowych);  

12) dla obiektu przy ul. Sandomierskiej 3 - przywrócenia pierwotnych stylowych cech elewacji;  

13) dla obiektu przy ul. Rejtana12IWarnenczyka 12 - zachowania kutej balustrady dachowej;  

14) dla obiektu przy ul. Podgórskiej 11 -ukształtowania elewacji ścian szczytowych, zachowania ory-

ginalnych kwietników;  

15) dla obiektu przy ul. Podgórskiej 12 -ukształtowania elewacji ścian szczytowych;  

7. Ustalenia dla obiektów zawartych w ewidencji zabytków, niebędących budynkami:  

1) Dla parków -ochronie podlega przeznaczenie i funkcja terenu; 

2) Dla przeciwpowodziowych umocnień Wisły (murów oporowych) -ochronie podlega konstrukcja, 

forma i materiał. Dopuszcza się lokalizację ekspozycji dziel sztuki, usług w komorach murów opo-

rowych Bulwarów, a także wykorzystanie tych komór dla celów turystyczno - rekreacyjnych;  
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3) Dla muru wzdłuż ulicy Gazowej -ochronie podlega konstrukcja, forma, materiał i detal (pasy z pły-

tek ceramicznych, tabliczki informacyjne, bramy).  

4) Dla mostu im. Józefa Piłsudskiego -ochronie podlega gabaryt, konstrukcja, forma i materiał;  

5) Dla pomników, kapliczek, tablic pamiątkowych -ochronie podlega konstrukcja, forma i materiał.  

8. Dla pozostałych obiektów zawartych w ewidencji zabytków, oznaczonych na Rysunku Planu i wy-

mienionych w załączniku Nr 3 do uchwały, zasady ich utrzymania, przebudowy, rozbudowy i re-

montu, określają przepisy odrębne. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia muszą być zgodne  

z ustaleniami dla poszczególnych wyznaczonych terenów.  

9. W celu ochrony zabytków archeologicznych, realizowanej na podstawie przepisów odrębnych:  

1) oznacza na Rysunku Planu stanowiska archeologiczne, opisane w następujący sposób: nr stano-

wiska w obszarze (nr stanowiska w miejscowości):  

a) Kraków - Zwierzyniec nr stanowiska 119(13);  

b) Kraków - Półwsie Zwierzynieckie nr stanowiska 60(2);  

c) Kraków - Dębniki 103(3);  

d) Kraków - Dębniki 101(1);  

e) Kraków - Nowy Świat 58(6);  

f) Kraków - Kazimierz 13(4);  

g) Kraków - Kazimierz 10(1);  

h) Kraków - Kazimierz 11(2);  

i) Kraków - Podgórze 100(18).  

2) na obszarze stanowisk archeologicznych, przed rozpoczęciem robót budowlanych obowiązuje 

przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;  

3) wyznacza si archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej, której zasięg określa się na Ry-

sunku Planu;  

4) na obszarze archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej podczas prowadzenia prac ziem-

nych związanych z robotami budowlanymi obowiązuje nadzorowanie prac przez osobę upraw-

nioną do prowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.  

10. W celu ochrony obiektów dóbr kultury współczesnej określa się na Rysunku Planu obiekty pod-

legające ochronie i ustala się:  

1) dla budynku Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha ochronie podlega: bryła, kompozycja, 

materiał wykończeniowy elewacji, ekspozycja;  

2) dla budynku Kamienicy Dom pod Żaglami ochronie podlega: kompozycja elewacji, kolorystyka, 

materiał wykończeniowy.  

11. Oznacza si na Rysunku Planu kapliczkę -krzyż i ustala się dla niej ochronę widokową, ochronę 

konstrukcji, formy i materiału.  

§ 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych  

1. Określa się jako przestrzenie publiczne:  

1) Bulwary Wiślane jako tereny publicznie dostępnej zieleni urządzonej pełniące funkcje reprezen-

tacyjne związane z kulturą i rekreacją:  

a) lewobrzeżne:  

.  Bulwar Rodła,  

.  Bulwar Czerwieński,  

.  Bulwar Inflancki,  

.  Bulwar Kurlandzki,  

. Bulwar Grzegórzecki;  
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b) prawobrzeżne:  

.  Bulwar Tyniecki,  

.  Bulwar Poleski,  

.  Bulwar Wołyński,  

. Bulwar Podolski;  

2) rzekę Wisłę;  

3) drogi publiczne;  

4) place;  

5) wyznaczone w planie tereny publicznie dostępnej zieleni urządzonej - parki;  

6) wyznaczony w planie teren placu.  

2. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) nakaz uporządkowania istniejących przestrzeni publicznych poprzez sukcesywną przebudowę 

i remont elementów oraz otoczenia przestrzeni publicznych, w tym: a) przebudowę nawierzchni 

ulic i placów, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, ścieżek i alei spacerowych, z zastosowaniem ma-

teriałów wysokiej jakości i estetyki dla powierzchni utwardzonych  

b) rekompozycję zespołów zieleni;  

2) nakaz dostosowania terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych;  

3) nakaz kształtowania pierzei nowej zabudowy;  

4) odnośnie do obiektów malej architektury: nakaz kompleksowego projektu dla danego terenu 

z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, ekspozycji widoko-

wej i punktów widokowych, ustaleń § 9 ust. 2 pkt. 11 oraz zasad ustalonych dla poszczególnych 

terenów w rozdziale III;  

5) odnośnie do reklam obowiązują zapisy § 9 ust. 2 pkt. 5;  

6) odnośnie do stałych znaków informacji wizualnej: obowiązują zapisy § 9 ust. 2 pkt. 20 oraz § 11 

ust. 4 pkt. 2 i 3, § 11 ust. 5 pkt. 4 i 5;  

7) odnośnie do tymczasowych obiektów usługowo-handlowych: dopuszczenie lokalizacji tych 

obiektów jako towarzyszących odbywającym się imprezom masowym -na czas ich trwania;  

8) odnośnie do urządzę technicznych: obowiązują zapisy § 9 ust. 2 pkt. 8, 9 oraz zasady ustalone 

dla poszczególnych terenów w rozdziale III;  

9) odnośnie do zieleni: nakaz realizacji zieleni urządzonej w przestrzeni publicznej wg całościo-

wych projektów dla poszczególnych terenów, nakaz harmonijnej kompozycji i doboru roślin z wy-

korzystaniem różnorodności form, faktur a także pory kwitnienia i koloru kwiatów, koloru 

i kształtu liści;  

10) odnośnie do otoczenia obiektów usługowych: nakaz kształtowania jako przestrzeni o wyso-

kich walorach (dot. m.in. nawierzchni, posadzki, elementów malej architektury, oświetlenia);  

11) odnośnie do dróg publicznych:  

a) nakaz zachowania istniejącej zieleni w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami od-

rębnymi;  

b) nakaz stosowania kompleksowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania pasów drogowych 

w liniach rozgraniczających, polegających m.in. na projektowaniu, realizacji i utrzymywaniu pasów 

zieleni towarzyszącej drogom;  

12) odnośnie do oświetlenia nakaz:  

a) wykonania oświetlenia według kompleksowych projektów dla poszczególnych ulic, placów,  

terenów zieleni i otoczenia obiektów publicznych;  

b) iluminacji obiektów zabytkowych -zgodnie z miejskim programem iluminacji obiektów;  
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c) projektowania i wykonania oświetlenia pozostałych obiektów jako niekonkurencyjnego dla wa-

lorów widokowych zabytków.  

§ 13. Zasady utrzymania, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego  

7) Wyznaczony w planie przebieg tras rowerowych i pieszo-rowerowych oparty jest o planowany 

system ciągów ogólnomiejskich, z wykorzystaniem układu drogowego i istniejących szlaków.  

Dopuszcza się realizację innych tras.  

8) Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów ko-

munikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga zapewnienia 

warunków dla poruszania się osób niepełnosprawnych (w tym z dysfunkcją wzroku) -w terenach 

z urządzeniami i obiektami dla komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej.  

9) W przypadku przebudowy istniejących mostów lub budowy nowych, ich parametry należy ustalić 

w oparciu  

o szczegółowe studium krajobrazowe i analizy widokowe. Konstrukcja winna być horyzontalna 

oraz neutralna, bez rozbudowanych struktur przesłaniających widok na Wzgórze Wawelskie, syl-

wet Starego Miasta, sylwet Klasztoru Sióstr Norbertanek, historyczne układy urbanistyczne z za-

strzeżeniem, ze nie dotyczy to realizacji projektu kładki "Kazimierz-Ludwinów", wybranej na pod-

stawie konkursu,  

10) Tereny komunikacji, w miejscach przecięcia z terenami wód powierzchniowych śródlądowych, 

oznaczonych symbolem WS, nie mogą naruszać ich integralności i ciągłości.  

2. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej obszaru:  

1) Określa się wymagane minimalne ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych (na par-

kingach i w garażach) dla obiektów budowlanych odpowiednio do ich funkcji -z zastrzeżeniem pkt. 

2:  

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 miejsce na 1 mieszkanie lub 2 miejsca na dom,  

b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1 miejsce na 1 mieszkanie z wyjątkiem terenów od 

MW.1 do  

MW.5 gdzie minimalna ilość miejsc postojowych wynosi 1,2 miejsca na 1 mieszkanie,  

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach nadbudowywanych i przy przekształca-

niu poddaszy  

na cele mieszkalne: 0,5 miejsca na 1 mieszkanie,  

d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zabudowie plombowej: 1 miejsce na 1 mieszkanie,  

e) usług z dziedziny szkolnictwa, oświaty, kultury: 15 miejsc na 100 zatrudnionych;  

f) usług sportu: 10 miejsc na 100 widzów,  

g) usług hotelowych: 5 miejsc na 100 pokoi,  

h) obiektów handlowo-usługowych: 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni sprzedaży;  

i) obiektów gastronomicznych: 15 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych;  

j) obiektów biurowych: 15 miejsc na 100 zatrudnionych;  

2) Ustalone w pkt. 1 zasady obsługi parkingowej obszaru nie mają zastosowania do:  

a) robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie i zmianie sposobu użytkowania le-

galnie istniejących w dniu uchwalenia planu obiektów budowlanych, dla których wskaźnik wielkości 

powierzchni zabudowy lub wskaźnik terenu biologicznie czynnego są przekroczone w stosunku do 

ustalonych planem - w takim przypadku utrzymuje się sposób realizacji i liczbę dotychczas wydzie-

lonych miejsc postojowych;   

b) obiektów zlokalizowanych w międzywalu w terenie ZPb7, dla których ustala się zasadę obsługi 

parkingowej  
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poprzez wykorzystanie publicznie dostępnych parkingów, zlokalizowanych w obszarze planu;  

3) Miejsca parkingowe należy bilansować w ramach działek budowlanych;  

4) Dodatkowe miejsca parkowania dla samochodów osobowych mogą być projektowane także 

w obrębie terenów  

KDD i KDL -jako pasy i zatoki postojowe, zgodnie z przepisami odrębnymi, lub na terenach ustalo-

nych w planie, dla których dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi i miejsca parkingowe.  

3. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru komunikacją zbiorową:  

1) Podstawowym środkiem obsługi obszaru są linie tramwajowe w ul. Kościuszki oraz w trasach 

mostów:  

grunwaldzkiego, Piłsudskiego, Powstańców Śląskich, Kotlarskim.  

2) Do obsługi komunikacyjnej wyznacza się także magistralne linie autobusowe komunikacji miej-

skiej w trasie Mostu Dębnickiego -ul. Konopnickiej oraz w trasach pozostałych dróg zbiorczych; 

prowadzenie linii autobusowych powinno być umożliwione także na ulicach klasy lokalnej.  

4. Określa się na Rysunku Planu tereny przepraw mostowych kolejowych, Stanowice element ob-

sługi komunikacją kolejowa:  

1) TK.1 - fragment średnicowej trasy kolejowej w Krakowie (w ciągu magistrali kolejowej E 30);  

2) TK.2 - fragment kolejowej linii towarowej (odcinek obwodowy Płaszów-Mydlniki).  

§ 43. 1. Wyznacza się liniami rozgraniczającymi na Rysunku Planu tereny komunikacji jako drogi pu-

bliczne, oznaczone symbolami:  

1) KDZ.1 -KDZ.2, przeznaczony pod drogę publiczną klasy zbiorczej;  

2) KDZ+T.1 - KDZ+T.2, przeznaczone pod drogi publiczne klasy zbiorczej, z tramwajem;  

3) KDL.1 - KDL.6, przeznaczone pod drogi publiczne klasy lokalnej;  

4) KDL+T.1 - KDL+T.2, przeznaczone pod drogi publiczne klasy lokalnej, z tramwajem;  

5) KDD.1 - KDD.16, przeznaczone pod drogi publiczne klasy dojazdowej;  

1.  Tereny wymienione w ust.1 są przeznaczone pod budowle drogowe, wraz z przynależnymi 

odpowiednio drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowa-

dzenia i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą.  

2.  W terenach wymienionych w ust.1 dopuszcza się lokalizację:  

1) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogami;  

2) obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komuni-

kacji miejskiej;  

3) zieleni towarzyszącej.  

§ 44. 1. Wyznacza się tereny komunikacji, oznaczone symbolami KDW.1 do KDW.6, z przeznacze-

niem pod drogi wewnętrzne, w granicach określonych na Rysunku Planu liniami rozgraniczającymi.  

2. Tereny dróg określonych w ust. 1 przeznaczone są pod budowle dróg wewnętrznych, wraz z przy-

należnymi odpowiednio do ich funkcji drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instala-

cjami; przeznaczenie tych terenów uwzględnia ponadto umieszczanie w nich: sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogą oraz obiektów malej architektury.  
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UCHWAŁA NR XXXVI/908/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 lutego 2020 
roku w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. 
 
Rozdział II. ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLA-
MOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ   
§ 6. W celu ujednolicenia standardów jakościowych obiektów małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, dla poszczególnych Stref lub inaczej wyodrębnio-
nych obszarów Miasta, dopuszcza się przeprowadzanie konkursów na elementy wyposażenia prze-
strzeni publicznych, przy wykorzystaniu detalu architektonicznego, identyfikującego urządzaną 
przestrzeń 
§ 7. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury: 
 1) zakaz sytuowania obiektów małej architektury w sposób kolidujący z zachowaniem ciągłości 
przejść pieszych i tras rowerowych;  
2) nakaz wykonania obiektów małej architektury z wykorzystaniem materiałów wytrzymałych me-
chanicznie i odpornych na warunki atmosferyczne; 
 3) dopuszczenie:  
a) sytuowania elementów oświetlenia przestrzeni publicznych bez określenia maksymalnej wyso-
kości,  
b) sytuowania elementów wyposażenia placów zabaw oraz siłowni plenerowych o wysokości do 
12 m, 
 c) dla parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, urządzeń zabawowych, urządzeń sportowych 
oraz siłowni plenerowych użycia materiałów i kolorystyki obiektów małej architektury innej niż wy-
mieniona w poszczególnych Strefach,  
d) wykonania obiektów małej architektury służących rekreacji w połączeniu z obiektami umożliwia-
jącymi nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej;  
4) wysokość masztów flagowych do 12 m. 
§8 2. Dla III Strefy ustala się:  
1) wysokość obiektów małej architektury do 6 m, a w Podobszarze 1 III Strefy do 3,5 m;  
2) dopuszczenie wykonania obiektów małej architektury z detalami nawiązującymi do form histo-
rycznych;  
3) rodzaj dopuszczonych materiałów do wykonania obiektów małej architektury: drewno, stal, 
w tym stal kortenowska, żeliwo, aluminium, kamień naturalny, szkło i jego imitacje, beton, w tym 
beton architektoniczny, z wyłączeniem stosowania tworzyw sztucznych;  
4) kolorystykę użytych materiałów do wykonania obiektów małej architektury – przy zachowaniu 
naturalnych kolorów materiałów określonych w pkt 3, lub stosowanie brązu, beżu, szarości i zieleni, 
z wykluczeniem stosowania elementów refleksyjnych, odblaskowych lub o jaskrawym kolorze, o ile 
nie służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego.  
§ 9. 1. Ustala się gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane tablice reklamowe i urządzenia reklamowe sytuowane w obszarze Miasta, 
w formie:  
1) tablicy reklamowej stanowiącej baner: 
 a) sytuowany na rusztowaniu budowlanym, przy obiekcie budowlanym, w związku z prowadze-
niem robót budowlanych przy obiekcie budowlanym, przy czym powierzchnia ekspozycji reklamy 
na banerze nie może przekraczać 50% powierzchni baneru; dopuszcza się by pozostała powierzch-
nia baneru stanowiła odzwierciedlenie elewacji obiektu budowlanego, przy którym zostało umiesz-
czone rusztowanie z zastrzeżeniem § 10 ust. 2; 
b) sytuowany na czas przedsięwzięć plenerowych wyłącznie w określonym miejscu organizacji 
przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwania, nie dłuższy niż 30 dni, oraz na czas ich montażu 
i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego 
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i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu, o wymiarach nie większych niż wymiary tymcza-
sowych obiektów lub urządzeń budowlanych, na których są one usytuowane;  
2) billboardu wykonanego z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła, przy czym dolna krawędź re-
klamy umiejscowiona jest na wysokości nie mniejszej niż 3 m od poziomu terenu dla billboardu wol-
nostojącego;  
3) panelu reklamowego wykonanego z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła o wymiarach do  
2,5 m wysokości i do 1,6 m szerokości, w którym umieszczono gablotę lub elektroniczną powierzch-
nię reklamową o jednostronnej lub dwustronnej powierzchni ekspozycji, o wymiarach do 1,8 m wy-
sokości i do 1,2 m szerokości;  
4) pylonu wykonanego z metalu, tworzywa sztucznego lub szkła o wymiarach: wysokość do 6 m, 
długość do 1,5 m, szerokość do 0,4 m, na którym powierzchnia ekspozycji pojedynczej reklamy w ra-
mach tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego umieszczonego na pylonie nie jest większa 
niż 4 m2 ;  
5) słupa plakatowo-reklamowego („okrąglak”) wykonanego z drewna, metalu, tworzywa sztucz-
nego lub szkła o wymiarach: wysokość do 4,2 m, średnica walca do 1,4 m ze zwieńczeniem określo-
nym w § 13 pkt. 3, z tym że w Podobszarze 1 III Strefy wysokość okrąglaka do 3,95 m;  
6) innej wolnostojącej tablicy reklamowej albo innego wolnostojącego urządzenia reklamowego 
o wymiarach o wysokości do 3,5 m i powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m2 ;  
7) innej tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego umieszczanych na obiektach bu-
dowlanych zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych Stref, wykonanych z drewna, szkła, metali 
(w tym stali, stali ocynkowanej, stopów metali kolorowych), lub z dibondu, pleksi i innych tworzyw 
sztucznych.  
2. Dopuszcza się podświetlenie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, o których mowa 
w ust. 1 przy zastosowaniu światła barwy białej.  
3. Dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na wyposażeniu 
ogródków gastronomicznych, stoisk targowych, handlowych lub wystawienniczych na następują-
cych zasadach:  
1) sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy reklamowej o powierzchni ekspozycji odpowiadającej 
powierzchni formatu maksymalnie A4 na co drugim lambrekinie otaczającym czaszę parasola (ko-
lor czaszy parasola: biały, beżowy i szary, a także zielony),  
2) sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy reklamowej albo jednego urządzenia reklamowego o po-
wierzchni ekspozycji reklamy odpowiadającej powierzchni formatu maksymalnie A4 na wyposaże-
niu innym, niż czasza parasola,  
3) sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy reklamowej o powierzchni ekspozycji odpowiadającej 
powierzchni formatu maksymalnie A4 na przęśle ogrodzenia ogródka gastronomicznego, stoiska 
targowego, handlowego lub wystawienniczego.  
4. Poza Podobszarem 1 III Strefy, dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych sytuowanych 
na tymczasowych obiektach albo urządzeniach budowlanych związanych z organizacją przedsię-
wzięcia plenerowego wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, 
na czas jego trwania, nie dłuższy niż 30 dni, oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech 
dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po 
jego zakończeniu ustala się maksymalne parametry nie większe niż parametry tymczasowych 
obiektów albo urządzeń budowlanych, na których są one usytuowane, z dopuszczeniem wykorzy-
stania projekcji świetlnych i elementów ruchomych lub emitujących światło o zmieniającym się na-
tężeniu (błyskowe lub pulsujące), takich jak: telebimy, ekrany LED, LCD, o ile nie stanowią zagroże-
nia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.  
5. Poza Podobszarem 1 III Strefy, dla wolnostojących tablic reklamowych lub wolnostojących urzą-
dzeń reklamowych sytuowanych w związku z organizacją przedsięwzięcia plenerowego wyłącznie 
w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwania, nie dłuższy 
niż 30 dni, oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczę-
ciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu ustala się na-
stępujące parametry:  
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1) wysokość do 6 m, a dla masztów flagowych do 12 m, 
2) szerokość do 6 m,  
3) powierzchnię ekspozycji pojedynczej reklamy do 6 m2, a dla masztów flagowych do 7,5 m2 – z do-
puszczeniem wykorzystania projekcji świetlnych i elementów ruchomych lub emitujących światło 
o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), takich jak: telebimy, ekrany LED, LCD.  
6. W Podobszarze 1 III Strefy dopuszcza się sytuowanie: - tymczasowych tablic reklamowych lub 
urządzeń reklamowych, o wysokości do 3,5 m - wraz z konstrukcją na obiektach albo urządzeniach 
budowlanych, - wolnostojących tymczasowych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych,  
o wysokości do 7 m, towarzyszących odbywającym się przedsięwzięciom plenerowym, o których 
mowa w § 4 pkt 15, na czas ich trwania oraz na czas montażu i demontażu w okresie trzech dni 
przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończe-
niu. 
8. Zakaz lokalizowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych z wykorzystaniem projekcji 
świetlnych i elementów ruchomych lub emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (bły-
skowe lub pulsujące), takich jak: telebimy, ekrany LED, LCD, z wyjątkiem:  
1) paneli reklamowych,  
2) w Podobszarze 1 III Strefy innej tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego, stano-
wiących wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej,  
3) poza Podobszarem 1 III Strefy słupów plakatowo-reklamowych („okrąglak”),  
4) tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych zlokalizowanych na obiektach budowlanych na 
działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta,  
5) tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych związanych z organizacją przedsię-
wzięcia plenerowego, o ile nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu dro-
gowego. 
10. Jeżeli w innych postanowieniach uchwały nie określono rodzaju materiałów, z których należy 
wykonać tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, to dopuszcza się stosowanie metali, sto-
pów metali lub tworzyw sztucznych.  
11. Zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:  
1) na ogrodzeniach, z wyjątkiem: - tymczasowych ogrodzeń sytuowanych na potrzeby przedsię-
wzięcia plenerowego na czas nie dłuższy niż 30 dni oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie 
trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia robo-
czego po jego zakończeniu, - ogrodzeniach, o których mowa w § 23 pkt 4,  
2) na słupach oświetleniowych i trakcyjnych,  
3) na budowlach przeciwpowodziowych oraz obiektach i urządzeniach przeznaczonych na po-
trzeby ochrony przed powodzią,  
4) w Podobszarze 1 III Strefy w bramach, przejściach i przejazdach do budynków w sposób przesła-
niający światło bram, przejść i przejazdów oraz otwarte do wewnątrz skrzydła drzwi, bram i krat, 
 5) na nawierzchniach placów i dróg, jako płaszczyzny, na której zostanie umieszczona reklama 
12. Dopuszcza się sytuowanie murali reklamowych w obszarze Miasta na zasadach, o których mowa 
w § 15 pkt 1 i § 18. 13. Wzdłuż ulic wylotowych, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 3, 8, 9, 11, 15, w odle-
głości 100 m od zewnętrznej krawędzi jezdni obowiązuje zakaz sytuowania wolnostojących tablic 
reklamowych albo wolnostojących urządzeń reklamowych. 
§ 10. 1. Dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej stanowiącej baner na czas wykonywania robót 
budowlanych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy oraz nie częściej niż co 7 lat.  
2. Baner sytuowany w Podobszarze 1 III Strefy nie może być oświetlony, a ponadto część baneru 
niestanowiąca reklamy musi stanowić odzwierciedlenie elewacji budynku, przy którym znajduje się 
rusztowanie z banerem.  
3. Dopuszcza się sytuowanie tablicy reklamowej stanowiącej baner na czas przedsięwzięć plenero-
wych wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwa-
nia, nie dłuższy niż 30 dni, oraz na czas jej montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych 
przed rozpoczęciem przedsięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończe-
niu, wyłącznie na tymczasowych obiektach lub urządzeniach budowlanych związanych 
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z organizacją przedsięwzięcia plenerowego, a w Podobszarze 1 III Strefy dopuszcza się dodatkowo 
sytuowanie baneru w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami.  
§ 11. 1. Dopuszcza się sytuowanie billboardu, jako wolnostojącej tablicy reklamowej o wysokości do 
10 m w I Strefie z wyłączeniem terenów ulic wylotowych, w odległości co najmniej 10 m od budynku 
oraz przy zachowaniu wymogów określonych w § 14. 2. Billboardy na obiektach budowlanych sytu-
uje się w I Strefie, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 albo w § 
18. 3. Dodatkowo dopuszcza się sytuowanie billboardów na obiektach zlokalizowanych na dział-
kach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta, stanowiących wykończenie 
elewacji obiektów budowlanych.  
§ 12. Dopuszcza się sytuowanie panelu reklamowego:  
1) w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej – nie więcej niż dwóch paneli reklamowych, 
a dla wiat składających się z min. sześciu segmentów ściany tylnej – trzech paneli reklamowych;  
2) w przejściach podziemnych, w odległości pomiędzy panelami co najmniej 2 m;  
3) na wolnostojących obiektach budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2 takich jak: kiosk, 
toaleta – w liczbie jeden, z wyłączeniem takich obiektów budowlanych zlokalizowanych w Podob-
szarze 1 III Strefy,  
4) jednego, w odległości nie większej niż 50 m od budynku restauracji, o ile restauracja prowadzi 
bezpośrednią sprzedaż, umożliwiającą klientom zmotoryzowanym realizację zakupu bez opuszcza-
nia pojazdu.  
§ 13. Dopuszcza się sytuowanie słupa plakatowo-reklamowego („okrąglak”):  
1) w Podobszarze 1 III Strefy - zgodnie z miejscami lokalizacji, wskazanymi na załączniku nr 2, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;  
2) na całym obszarze miasta, z wyłączeniem Podobszaru 1 III Strefy, w odległości nie mniejszej niż: 
a) 15 m od innego słupa plakatowo-reklamowego;  
b) 15 m od wiaty przystankowej komunikacji miejskiej.  
3) posiadającego zwieńczenie:  
a) w obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowegoi Naturalnego  
UNESCO oraz w strefie buforowej tego obszaru, wskazanym na załączniku graficznym, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 – w kształcie kopuły o podstawie sześciokąta, opisaną na geometrycznie 
wyznaczonej półkuli o średnicy do 1,4 m, zakończonej iglicą z kulą; u podstawy kopuła zakończona 
jest poziomym ozdobnym gzymsem wysuniętym przed lico powierzchni słupa – zgodnie z załącz-
nikiem nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3; b) dla pozostałego obszaru miasta – w formie walca 
o średnicy do 1,6 m i wysokości 0,5 m. 
§ 15. 1. W obszarze Miasta, z wyłączeniem Podobszaru 1 III Strefy, dopuszcza się sytuowanie innej 
tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego umieszczanych na obiektach budowla-
nych:  
1) na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego, w taki sposób by łączna powierzchnia eks-
pozycji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wraz z powierzchnią szyldów usytuowanych 
na tej elewacji nie przekroczyła wielkości:  
a) 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w I Strefie poza obszarem, o którym mowa w pkt 3, 
b) 20% powierzchni elewacji frontowej parteru w II Strefie,  
c) 15% powierzchni elewacji frontowej parteru w III Strefie – Podobszar 2 i 3;  
2) w sposób niezasłaniający okien, drzwi, detali architektonicznych obiektu budowlanego, chyba że 
inny sposób sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych stanowiących szyldy został 
określony w uchwale; 
 3) po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 18. 2. Dopuszcza się w Podobszarze 1 III Strefy sytu-
owanie innej tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego, w tym wyświetlaczy LCD 
i LED, stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej.  
3. Dodatkowo dopuszcza się sytuowanie innej tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamo-
wego umieszczanych na obiektach budowlanych, zlokalizowanych na działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 
1/182, 1/183, 1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta. § 16. W terenach ulic wylotowych, z wyłączeniem sytuo-
wania billboardów, dopuszcza się sytuowanie innych wolnostojących tablic reklamowych albo 
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innych wolnostojących urządzeń reklamowych, z tym że minimalna odległość w tym terenie pomię-
dzy nimi wynosi 500 m. 
 § 17. Przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 9 ust. 13 dodatkowo, w terenach towarzyszą-
cych obiektom usług, dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na 
następujących zasadach:  
1) na każde 0,5 ha terenu towarzyszącego obiektom usług sytuowanie nie więcej niż czterech in-
nych wolnostojących tablic reklamowych lub innych wolnostojących urządzeń reklamowych o wy-
sokości do 3,5 m i powierzchni ekspozycji do 5 m2 (każda). Alternatywnie, dopuszcza się sytuowanie 
jednego masztu wraz z urządzeniem reklamowym o wysokości do 14 m i powierzchni ekspozycji do 
6 m2 ;  
2) sytuowanie urządzeń reklamowych w formie chorągwi o powierzchni ekspozycji do 6 m2 i wyso-
kości masztu do 12 m, jednak nie więcej niż trzy chorągwie na każde 0,5 ha terenu towarzyszącego 
obiektom usług;  
3) sytuowanie jednego wolnostojącego billboardu o wysokości do 10 m i powierzchni ekspozycji  
12 m2 lub 18 m2 w ramach danego terenu towarzyszącego obiektom usług;  
4) dopuszcza się sytuowanie paneli reklamowych na elewacji frontowej parteru obiektu budowla-
nego; 
5) na obiekcie budowlanym dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych poza elewacją frontową 
parteru obiektu budowlanego w sposób uporządkowany, tj.:  
a) poziomo (w jednym rzędzie),  
b) wymiary pojedynczej tablicy reklamowej do 3 m wysokości i do 6 m szerokości,  
c) wymiar tablic reklamowych sytuowanych w rzędach musi być jednakowy na danej elewacji bu-
dynku,  
6) dla budynku o wysokości powyżej 9 m dopuszcza się zwielokrotnienie liczby rzędów z tablicami 
reklamowymi,  
7) sytuowanie do dwóch tablic reklamowych albo urządzeń reklamowych (o maksymalnej po-
wierzchni ekspozycji 7 m2 każda) na wiatach dla wózków sklepowych,  
8) dopuszcza się sytuowanie jednego pylonu w ramach danego terenu towarzyszącego obiektom 
usług.  
§ 18. Poza Podobszarem 1 III Strefy, na ścianach ślepych budynków dopuszcza się sytuowanie jednej 
tablicy reklamowej albo jednego urządzenia reklamowego o powierzchni nieprzekraczającej 12 m2 
z wyłączeniem baneru.  
§ 19. Dopuszcza się, by pierwszą wolnostojącą tablicę reklamową bądź pierwsze wolnostojące urzą-
dzenie reklamowe usytuować na granicy terenu, o którym mowa w § 14 pkt 1, a w przypadku słupa 
plakatoworeklamowego („okrąglaka”) na granicy terenu, o którym mowa w § 13 pkt 2 lit. b. § 20. 1. 
Tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, stanowiące szyldy w Podobszarze 1 III Strefy naka-
zuje się sytuować na zasadach określonych poniżej:  
1) szyldy na budynku mogą być umieszczane płasko na elewacji lub witrynie lokalu (maksymalnie 
20% powierzchni witryny) bądź na wysięgnikach,  
2) zakaz umieszczania szyldów o wymiarach przekraczających wielkości: 
 a) 1,0 m2 powierzchni,  
b) dla szyldów na wysięgnikach – odległość 0,8 m od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem oraz 
0,6 m wysokości,  
3) zakaz umieszczania szyldów na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem 
istniejącego terenu,  
4) zakaz umieszczania szyldów powyżej linii parteru, w tym w oknach na całej elewacji budynku 
oraz na dachach i kalenicach oraz ścianach szczytowych budynków,  
5) zakaz umieszczania więcej niż jednego szyldu na danej nieruchomości przez podmiot prowa-
dzący na niej działalność,  
6) dopuszcza się sytuowanie szyldów na co drugim lambrekinie otaczającym czaszę parasola 
w ogródku gastronomicznym. 2. Szyldy, z wyjątkiem szyldów na obiektach budowlanych zlokalizo-
wanych na działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta oraz 
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Podobszaru 1 III Strefy, sytuuje się na elewacji frontowej parteru obiektu budowlanego, by łączna 
powierzchnia ekspozycji szyldów nie przekroczyła wielkości:  
1) 25% powierzchni elewacji frontowej parteru w I Strefie z wyjątkiem obiektów budowlanych, 
o których mowa w pkt 4,  
2) 20% powierzchni elewacji frontowej parteru w II Strefie,  
3) 15% powierzchni elewacji frontowej parteru w III Strefie – Podobszar 2 i 3,   
4) a szyldy na obiektach budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 
1/184, 1/185 obr. 52 Nowa Huta sytuuje się jako wykończenie elewacji obiektów budowlanych.  
3. Powierzchna ekspozycji szyldu nie może być mniejsza niż powierzchnia odpowiadająca forma-
towi A4.  
4. Szyldy na elewacji frontowej parteru, o których mowa w ust. 2, należy sytuować: Dziennik Urzę-
dowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 1984  
1) płasko na elewacji w ramach poziomego rzędu, którego dolna krawędź znajduje się na wysokości 
co najmniej 2,50 m od poziomu terenu lub  
2) płasko na elewacji w ramach pionowych pasów sytuowanych po jednej lub po obu stronach 
głównego wejścia do obiektu,  
3) w górnej części okna/witryny/drzwi jednak na nie więcej niż na 1/3 powierzchni okna/wi-
tryny/drzwi.  
5. Poza Podobszarem 1 III Strefy dopuszcza się sytuowanie szyldów powyżej elewacji frontowej 
parteru na obiekcie o wysokości do 9 m, posiadającym co najmniej dwie kondygnacje nadziemne, 
użytkowane w celach innych niż mieszkaniowe, jako jednego szyldu dla budynku, o wymiarach 
szyldu: wysokość do 1 m, szerokość do 2 m, sytuowanego płasko na elewacji tego budynku albo na 
dachu.  
6. Poza Podobszarem 1 III Strefy dopuszcza się sytuowanie szyldów powyżej elewacji frontowej 
parteru na obiekcie o wysokości od 9 m do 25 m z dachem płaskim w ramach jednego poziomego 
rzędu sytuowanego w ramach attyki wieńczącej elewację budynku lub jednego poziomego rzędu 
sytuowanego na dachu budynku, o wymiarach poszczególnego szyldu: wysokość do 1,5 m, szero-
kość do 3 m, w taki sposób, by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów na całym obiekcie nie prze-
kraczała 1,5 razy wielkości określonych w ust. 2.  
7. Poza Podobszarem 1 III Strefy dopuszcza się sytuowanie szyldów powyżej elewacji frontowej 
parteru na obiekcie o wysokości powyżej 25 m z dachem płaskim w ramach jednego poziomego 
rzędu sytuowanego w ramach attyki wieńczącej elewację budynku lub jednego poziomego rzędu 
sytuowanego na dachu budynku, o wymiarach poszczególnego szyldu: wysokość do 2 m, szerokość 
do 7 m, w taki sposób, by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów na całym obiekcie nie przekra-
czała dwukrotnie wielkości określonych w ust. 2.  
8. Poza Podobszarem 1 III Strefy, dla budynku o wysokości od 9 m zlokalizowanego w terenach 
towarzyszących obiektom usług dopuszcza się zwielokrotnienie liczby rzędów z szyldami przy rów-
noczesnej możliwości zwiększenia parametrów poszczególnego szyldu: wysokość do 4 m, szero-
kość do 8 m, przy równoczesnej możliwości do dwukrotnego zwiększenia wielkości, o których 
mowa w ust. 2.  
9. Poza Podobszarem 1 III Strefy, w przypadku budynku narożnego, posadowionego w zabudowie 
pierzejowej, dopuszcza się sytuowanie szyldów również na bocznej elewacji parteru, położonej od 
strony drogi publicznej. Dla takich budynków, powierzchnia elewacji bocznej parteru jest wliczana 
do powierzchni elewacji frontowej parteru.  
10. Poza Podobszarem 1 III Strefy na niezabudowanych działkach ewidencyjnych dopuszcza się sy-
tuowanie szyldów na jednym wolnostojącym totemie o wymiarach do 3 m wysokości i do 1,6 m 
szerokości, którego wysokość od poziomu terenu nie przekracza 3,5 m.  
11. Dopuszcza się, by na zabudowanych działkach ewidencyjnych w I Strefie i II Strefie, zamiast na 
obiekcie budowlanym, szyldy sytuować wyłącznie na totemie o wymiarach do 4,5 m wysokości i do 
2,4 m szerokości, którego wysokość od poziomu terenu nie przekracza 5 m.  
12. Niezależnie od ustaleń wskazanych w ust. 2-11, dopuszcza się sytuowanie szyldów:  
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1) odpowiadających powierzchni formatu – maksymalnie A4 w ogródkach gastronomicznych, na co 
drugim lambrekinie otaczającym czaszę parasola lub na elementach wyposażenia ogródków ga-
stronomicznych, stoisk targowych, handlowych i wystawienniczych, innych niż czasza parasola, 2) 
na wysięgnikach na budynkach, na elewacji frontowej parteru prostopadle do tej elewacji; dolna 
krawędź szyldu znajduje się na wysokości co najmniej 2,50 m od poziomu terenu; wymiar szyldu: 
długość - 0,8 m, wysokość - 0,6 m, odległość pomiędzy tymi szyldami – co najmniej 5 m, maksymalna 
odległość wysięgnika 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem.  
13. Z wyłączeniem Podobszaru 1 III Strefy dla lokalu usytuowanego poza parterem budynku, do-
stępnego z przestrzeni publicznej, dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu o powierzchni od-
powiadającej maksymalnie formatowi A3 na drzwiach wejściowych do tego lokalu, znajdujących się 
poza parterem budynku.  
14. Dla Podobszaru 2 w III Strefie, zamiast zasad określonych w ust. 2 - 11, dopuszcza się sytuowanie 
szyldów w formie neonów rurkowych o wysokości do 2 m na elewacjach lub na dachach budynków 
w taki sposób, by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów na całym obiekcie mogła ulec zwiększe-
niu dodatkowo o 10% w stosunku do wielkości, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 
15. W trakcie prowadzenia robót budowlanych, dopuszcza się sytuowanie szyldów na banerze na 
rusztowaniu budowlanym w sytuacji przesłania istniejących na elewacji szyldów elementami kon-
strukcyjnymi rusztowania na zasadzie odwzorowania parametrów szyldów sytuowanych na elewa-
cji.  
16. Poza Podobszarem 1 III Strefy, w przypadku wolnostojących obiektów budowlanych o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2 i wysokości do 5 m dopuszcza się sytuowanie szyldów także na ele-
wacjach innych niż frontowa, pod warunkiem by łączna powierzchnia ekspozycji szyldów na danej 
elewacji nie przekroczyła odpowiednich wielkości określonych w ust. 2 dla elewacji frontowej par-
teru. 
 17. Z wyłączeniem Podobszaru 1 III Strefy maksymalna liczba szyldów, sytuowana na danej nieru-
chomości przez podmiot prowadzący na niej działalność – 5 szyldów, z zastrzeżeniem, że do liczby 
tej nie wlicza się szyldów sytuowanych w ogródkach gastronomicznych, na co drugim lambrekinie 
otaczającym czaszę parasola.  
§ 21. 1. Zasady sytuowania nośników informacji wizualnej w Podobszarze 1 III Strefy dodatkowo 
określa uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworze-
nia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto wraz z jej zmianą (t. j. Dz. Urz. Woj. 
Mał. z dnia 21 lutego 2019 r., poz. 1507). 2. Sytuowanie tablic reklamowych albo urządzeń reklamo-
wych (w tym szyldów) w Podobszarze 1 III Strefy nie może naruszać uchwały Nr CXV/1547/10 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 
Park Kulturowy Stare Miasto wraz z jej zmianą (t. j. Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 21 lutego 2019 r., poz. 
1507).  
§ 22. 1. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:  
1) zakazuje się sytuowania ogrodzeń w terenach wyłączonych spod zabudowy w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego, a w terenach nieobjętych ustaleniami planów miejsco-
wych – nieruchomości niezabudowanych, z wyłączeniem nieruchomości:  
a) o których mowa w pkt. 5,  
b) na których prowadzone są uprawy leśne, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125, 1815),  
c) na których prowadzona jest działalność rolnicza, o której mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362),  
2) zakazuje się sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi, chyba, że ogrodzenie stanowi ogrodzenie ogródka przydomo-
wego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12,  
3) dopuszcza się sytuowanie ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej:  
a) budynkiem lub budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub nieruchomości, na której prowa-
dzone są roboty budowlane związane z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  
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b) budynkiem lub budynkami usługowymi (produkcyjnymi) lub nieruchomości, na której prowa-
dzone są roboty budowlane związane z budową tych budynków;  
4) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych ogrodzeń na nieruchomości:  
a) na której wykonywane są roboty budowlane na czas prowadzenia tych robót budowlanych,  
b) wyłącznie w określonym miejscu organizacji przedsięwzięcia plenerowego, na czas jego trwania 
oraz na czas ich montażu i demontażu w okresie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem przed-
sięwzięcia plenerowego i do jednego dnia roboczego po jego zakończeniu;  
5) dopuszcza się ogrodzenie nieruchomości:  
a) niezabudowanej, o ile na takiej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, o któ-
rej mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),  
b) niezabudowanej, związanej z wykonywaniem rzemiosła, o którym mowa w ustawie z dnia 22 
marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),  
c) stanowiących publicznie dostępne tereny sportu, rekreacji i wypoczynku (w tym parki), wybiegi 
dla psów, a także tereny ogródków działkowych, cmentarzy i targowisk.  
2. Wysokość ogrodzeń do 2,2 m, a dla ogrodzeń, o których mowa w:  
1) w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 4 oraz w pkt 5 lit. a i b – do 2,5 m, 
 2) w ust. 1 pkt 5 lit. c – do 6 m,  
3) w ust. 1 pkt 2 – do 1,2 m.  
3. Ogrodzenia należy wykonać:  
1) jako ogrodzenia niestanowiące ogrodzeń pełnych, z zapewnieniem przejść i przepustów o wyso-
kości minimum 12 cm od poziomu terenu i szerokości minimum 20 cm (w liczbie nie mniejszej niż 
jeden na każde rozpoczęte 10 m długości ogrodzenia) – w celu umożliwienia migracji zwierząt. Do-
puszcza się wykonanie ogrodzeń pełnych, bez konieczności zapewnienia przejść i przepustów  
w celu umożliwienia migracji zwierząt, stanowiących ogrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. 
b, pkt 4 i pkt 5 lit. c,  
2) w taki sposób, by ich usytuowanie nie wpływało negatywnie na warunki ruchu na drodze publicz-
nej oraz na zjazdach, w szczególności nie pogarszało wymagań widoczności, o których mowa  
w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 124 oraz z 2019 r. poz. 1643).  
4. Rodzaje materiałów, z których dopuszcza się wykonanie ogrodzenia to metal, cegła, kamień na-
turalny lub jego imitacje, drewno lub kompozyt drewna, aluminium oraz beton, a w przypadku 
ogrodzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ogrodzeń tymczasowych związanych z prowa-
dzeniem robót budowlanych dopuszcza się także prefabrykowane betonowe przęsła bądź ich ele-
menty lub blachę falistą.  
5. Nakaz stosowania kolorystyki ogrodzeń w odcieniach czerni, brązu, szarości, zieleni, beżu i bieli 
lub w naturalnych kolorach materiałów wymienionych w ust. 4.  
§ 23. Niezależnie od zasad i warunków określonych w § 22, dopuszcza się:  
1) wykonanie szlabanów wjazdowych na drogach wewnętrznych stanowiących dojazd lub zjazd 
z wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych,  
2) wykonanie ogrodzeń o wysokości do 1,1 m dla ogródków gastronomicznych z dopuszczeniem od 
1 listopada do 31 marca montażu alternatywnie tafli szkła, o łącznej wysokości takiego ogrodzenia 
do 1,8 m,  
3) kształtowanie ogrodzeń w postaci żywopłotów,  
4) sytuowanie tablic reklamowych albo urządzeń reklamowych na ogrodzeniach albo piłkołapach 
lub piłkochwytach w taki sposób, aby: - ogrodzenie nie stało się ogrodzeniem pełnym, - wyłącznie 
od wewnętrznej strony ogradzanej nieruchomości lub jej części.  
§ 24. W przypadku ogrodzeń stanowiących zabytki, w tym ujętych w gminnej ewidencji zabytków 
lub planowanych do wykonania na nieruchomościach, na których znajdują się obiekty zabytkowe, 
stosuje się zasady, o których mowa w § 22 i § 23, chyba, że inne wymogi związane z ochroną zabyt-
ków określi organ ochrony zabytków.  
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Rozdział III. WARUNKI DOSTOSOWANIA  
§ 25. 1. Zawarte w uchwale zakazy, zasady i warunki znajdują zastosowanie do obiektów małej ar-
chitektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń sytuowanych, budowa-
nych, remontowanych lub przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały. 2. Tablice rekla-
mowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, należy dostosować do 
zawartych w uchwale zakazów, zasad i warunków w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie 
uchwały:  
1) dostosowanie może nastąpić poprzez dokonanie zmiany formy tablicy reklamowej albo urządze-
nia reklamowego zgodnie z wymaganymi uchwałą parametrami poprzez przycięcie, zmniejszenie, 
zdjęcie części tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego, wymianę materiału z którego ta-
blica reklamowa albo urządzenie reklamowe jest wykonane, przemalowanie, zmianę koloru i/lub 
natężenia światła, przesunięciu/przeniesieniu tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego 
w miejsce zgodne z postanowieniami uchwały, demontaż tablicy reklamowej albo urządzenia re-
klamowego połączony z wymianą na nową tablicę reklamową albo urządzenie reklamowe, spełnia-
jące wymogi określone w uchwale, albo ich usunięcie.  
2) jeżeli istnieją co najmniej dwie tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe usytuowane w tym 
samym miejscu, to usunięcie poszczególnych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na-
leży prowadzić według poniższych zasad:  
a) pozostawia się szyldy przed pozostałymi tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi;  
b) pozostawia się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o mniejszej powierzchni ekspozycji 
reklamy;  
c) pozostawia się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o mniejszych pozostałych gabary-
tach obiektu zgodnie z kolejnością: wysokość, długość, szerokość, wysokość ekspozycji reklamy od 
poziomu terenu;  
d) pozostawia się tablicę reklamową przed urządzeniem reklamowym;  
3) jeżeli istnieją wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe, pomię-
dzy którymi odległość jest mniejsza niż określona w uchwale, to o pozostawieniu danej wolnosto-
jącej tablicy reklamowej albo wolnostojącego urządzenia reklamowego rozstrzygają warunki okre-
ślone w pkt 2 lit. b-d, przy czym pierwsza wolnostojąca tablica reklamowa albo wolnostojące urzą-
dzenie reklamowe może być zlokalizowane na granicy terenu, o którym mowa w § 14 pkt 1, a w przy-
padku słupa plakatowo-reklamowego („okrąglaka”), pierwszy słup plakatowo-reklamowy może 
być zlokalizowany na granicy terenu, o którym mowa w § 13 pkt 2 lit. b.  
4) nie wymagają dostosowania istniejące tablice reklamowe lub istniejące urządzenia reklamowe, 
których parametry nie przekraczają o +/- 5% wielkości określonych w uchwale.  
5) jeżeli w wyniku zastosowania zasad sytuowania wolnostojących tablic reklamowych lub wolno-
stojących urządzeń reklamowych, o których mowa w § 11, § 14 lub w § 16, dopuszczalnym byłoby 
usytuowanie w tym samym miejscu różnych wolnostojących tablic reklamowych lub wolnostoją-
cych urządzeń reklamowych, to uznaje się wcześniejsze usytuowanie danej wolnostojącej tablicy 
reklamowej albo danego wolnostojącego urządzenia reklamowego za zgodne z postanowieniami 
uchwały, o ile zostały spełnione inne wymogi, określone przepisami prawa.  
3. Przepisów § 9-§ 21 nie stosuje się do reklam umieszczanych:  
1) na drzwiach, oknach lub witrynach zawierających wyłącznie informacje na temat:  
a) dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz korzystania z innych kart, w szczególności: ra-
batowych, lojalnościowych, wydawanych w ramach programów partnerskich, jak również doty-
czące zwrotu podatku VAT, o łącznej powierzchni ekspozycji nie większej niż powierzchnia formatu 
A4;  
b) godzin otwarcia lokalu, o powierzchni ekspozycji nie większej niż powierzchnia formatu A3;  
c) aktualnej oferty gastronomicznej, sytuowanych na nieruchomości, na której prowadzona jest 
działalność w zakresie gastronomii, o powierzchni ekspozycji tablicy reklamowej nieprzekraczają-
cej powierzchni formatu A3; przy czym w Podobszarze 1 III Strefy, informacje te, łącznie wraz z szyl-
dami, nie powinny zajmować więcej niż 20% powierzchni przeszklenia;  
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2) jako oznakowanie urządzeń bankomatowych, o łącznej powierzchni ekspozycji reklam nie więk-
szej niż 1 m2;  
3) jako oznakowanie urządzeń obsługujących sprzedaż biletów komunikacji, parkometrów albo sta-
cji dokujących dla systemu rowerów miejskich albo stanowisk do ładowania pojazdów elektrycz-
nych, o łącznej powierzchni ekspozycji reklam nie większej niż 0,5 m2;  
4) w ramach Systemu Informacji Miejskiej Krakowa; Dziennik Urzędowy Województwa Małopol-
skiego – 21 – Poz. 1984 5) jako oznakowanie związane z promowaniem projektów dofinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej.  
4. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:  
1) stanowiących rekonstrukcję historycznych form neonów powstałych do roku 1989 w zakresie 
odtworzenia ich gabarytów, materiałów, kolorystyki oraz lokalizacji;  
2) powstałych do roku 1989 lub tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ujętych w kartach ewi-
dencyjnych zabytków.  
5. Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale obiekty małej archi-
tektury istniejące w dniu wejścia w życie uchwały.  
6. W stosunku do ogrodzeń powstałych legalnie przed wejściem w życie niniejszej uchwały, nastę-
puje zwolnienie z obowiązku dostosowania takich ogrodzeń do wymogów uchwały. 
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Uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego. 
 

 

Zieleń (i przestrzeń) w mieście średniowiecznym i nowożytnym była luksusem i ekstrawagancją. 

Dysponowały nią niemal wyłącznie klasztory (często dyktowały to wymogi reguły) oraz najbogat-

sze rezydencje. Z punktu widzenia sztuki ogrodowej, mamy w Krakowie przekrój historycznych te-

renów zielonych od średniowiecznych, po współczesne8. Z punktu widzenia dawnych mieszczan 

krakowskich i kazimierskich enklawy te nie miały żadnego znaczenia. Byli tam wpuszczani z rzadka, 

w największe święta, lub zgoła nigdy. Na spacery wybierano się na cmentarz lub pod szubienicę. 

Życie ówczesne cechowało nieznośne zagęszczenie w obrębie murów miejskich, kiepska infrastruk-

tura i bardzo niski poziom higieny. Nie było zieleni ulicznej. Było błoto, koński nawóz i rynsztoki. 

Resztki z rzeźni, bezpańskie psy i szczury. Niewielkie cmentarze były nieustannie przekopywane by 

uzyskać miejsce do pochówku. Tereny wokół murów miejskich wyglądały rozpaczliwie, pełniły rolę 

śmietnisk; do rzek odprowadzano w żaden sposób nieoczyszczane ścieki. Łąka św. Sebastiana uwa-

żana była za miejsce tak odległe, że urządzono tam szpital epidemiologiczny.  

W XIX w., kiedy zaczęto zakładać Planty naoczny świadek pisał: „Wzdłuż murów miasta rozciągały 

się szerokim pasem wały i rowy. Przestrzeń ta była prawie niedostępna i bagnista, zasypana górami 

śmieci, błota i rumowiska, wywożonymi i sypanymi bez ładu, zarosła lasem ostów i pokrzyw. Tylko 

wąską drożyną można było tutaj przejść lub przejechać”9. Ambroży Grabowski dodaje: „Tylko wą-

ską drożyną można było przejść i przejechać od bramy pobocznej pod samym Wawelem do bramy 

Wiślnej. Cała ta przestrzeń koło murów zasypana była śmieciami i rumowiskiem, z których formal-

nie usypane były Tatry. W dołach zaś między tymi zalegała smrodliwa gnojówka, a na brzegach 

rosły zielska, badyle i chwasty, które formowały prawie jak młody las, który się opuścił po kilkolet-

nim wyrębie dawnego. Chłopcem będąc, chodziłem w niedzielę w te zapusty ostowe łapać tam 

motyle"10.Brzegi Wisły cieszyły się złą sławą i nikt, kto nie musiał tam się nie zapuszczał. Teren był 

niebezpieczny, na dodatek zdewastowany regularnie powracającymi powodziami.  

Tereny od Krakowa czy Kazimierza nieco odleglejsze były już wprawdzie zielone, ale nie były ziele-

nią publiczną. Raczej strefą bezpieczeństwa żywnościowego (podobnie jak Błonia). Okoliczne wsie: 

Czarna i Nowa Wieś, Łobzów, Krowodrza, Gramatyka i Kawiory (nazywane „ogrodnikami”) dostar-

czały mieszkańcom Krakowa „ogrodowiny”.  

Enklawami zieleni były stoki wzgórza wawelskiego i widok na drzewa wyrastające ponad wysokie, 

klasztorne mury. Nieco inaczej prezentował się Stradom, gdzie szeroka arteria oddzielała kilka roz-

ległych kompleksów ogrodowo-klasztornych. Na Kazimierzu, z wyjątkiem Skałki, Augustianów 

i klasztoru kanoników przy kościele Bożego Ciała (z czasem doszli jeszcze Bonifratrzy) było znów 

ciasno i błotniście.  

Początki krakowskich parków publicznych sięgają końca wieku XVIII. W 1783 założono staraniem 

Akademii Krakowskiej najstarszy w Polsce ogród botaniczny. W 1803 otwarto na Rakowicach pierw-

szy cmentarz komunalny, który stał się z czasem parkiem-nekropolią. Na przełomie XVIII i XIX wieku 

dużą popularność zyskały (dzisiaj nieistniejące) ogrody o charakterze rozrywkowym, głownie 

                                                 
8Te najstarsze o średniowiecznej proweniencji to ogrody klasztorne i Błonia. Wśród renesansowych są m.in. 
ogrody wawelskie oraz wille Decjusza i biskupia na Białym Prądniku. Barok zaznaczył swą obecność m.in. 
w Łobzowie czy ogrodach bernardynów i misjonarzy. 
9F. Klein, Planty krakowskie, Kraków 1911. 
10Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego. wyd. St. Estreicher. Kraków 1909, T.II, ss. 182 - 183. 
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w dzielnicy Wesoła11. Publicznymi przestrzeniami stały się dzierżawione spłachetki zieleni (ok. 25), 

pełniące funkcję ogródków piwnych z kręgielniami. Najwytrwalsi maszerowali na krakowskie 

kopce. 

W ramach realizowanych na początku XIX w. akcji „upięknienia miasta” miała miejsce regulacja 

planu miasta, rozszerzenie i wyprostowanie ulic, założenie plant i zieleńców. „Plantacye” pierwszy 

zespół zieleńców miejskich (1817-1822), przeznaczony dla szerokiej publiczności, szybko uznano za 

jedną z ozdób i osobliwości miasta12.  

To także pierwszy element publicznej zieleni komponowanej w obszarze proponowanego Parku 

Kulturowego13. Kolejnym były Planty Dietlowskie związane z likwidacją koryta Starej Wisły. W obręb 

Kazimierza parki publiczne wstępu nie miały14.Problematyka ta powróciła w ogłoszonym w 1909 

konkursie na Plan regulacji Wielkiego Krakowa. W tym okresie zieleń w postaci obsadzeń ulic, skwe-

rów i parków to stały element projektów regulacji i planowania miast. W konkursie na plan wiel-

kiego Krakowa proponowano strefowanie, wyznaczenie określonych sposobów użytkowania te-

renu. W wytycznych podano: „Stosownie do przyszłego wzrostu ilości mieszkańców Wielkiego Kra-

kowa w projekcie znaleźć winny poczesne miejsce, rozszerzony park Jordana, place sportowe 

i place zabaw, możliwie w różnych częściach miasta i park ludowy. Projektować je należy na tanim 

gruncie budowlanym i odległym od ruchu ulicznego i to, o ile możności, należącym do gminy m. 

Krakowa, względnie do c.k. Skarbu wojskowego, lub na większych obszarach prywatnych”. Wska-

zywano na pierścień Plant, Aleje i Planty Dietlowskie. Zielone miały być tereny nad Wisłą, wzdłuż 

Młynówki i Rudawy.  

Tereny zieleni miejskiej na obszarze proponowanego Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem 

to Bulwary Wisły i tereny do nich przyległe, w części Planty i ul. Bernardyńska, widok na ogrody 

Wawelu. Zieleń przyuliczna występuje przy Dietla, czy w ZWAK-u Łąka św. Sebastiana. Zagospoda-

rowywaniu bulwarów nadrzecznych sprzyjała austriacka ustawa o popieraniu kultury krajowej, 

która przyczyniła się do budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych m.in. w Krakowie. W struk-

turze przestrzennej Kazimierza dominuje historyczna zabudowa kwartałowa o zwartym charakte-

rze, z niewielkimi lukami. Podwórza były i są w większości gęsto zabudowane, o utwardzonej na-

wierzchni i małej ilości zieleni. Stąd zieleń wewnątrz kwartałowa (np. ogrody przyklasztorne oraz 

tzw. „ogrody śródblokowe”, zlokalizowane – z rzadka - na podwórzach kamienic) jest tak ważna. 

Przedwojenny plan Krakowa opracowany w latach 1935-1938 pokazuje dość rozproszoną formę 

systemu terenów zieleni, w której postać wyrazistą mają elementy, m.in. Planty, parki miejskie, 

cmentarze, podmiejskie duże obszary rekreacyjne, wyróżniają się też niektóre tereny nadrzeczne. 

Niemiecki plan z okresu wojny (Krakau Grüngürtel 1939-1941) był próbą stworzenia zewnętrznego 

pierścienia terenów zieleni; nawiązywał do koncepcji tzw. green belt Johna C. Loudona.  

                                                 
11Były to opisane przez Grabowskiego: ogród Dzieduszyckich przy kościele św. Łazarza (skupiający polskich 
rzemieślników), ogród Baumana przy kościele św. Mikołaja (dla urzędników niemieckich), ogród Frantza przy 
kapucynach (dla Polaków i Niemców), Krzyżanowskiego na Wesołej (dla klasy wyższej), Kremera w okolicach 
Łobzowa i kilka innych. 
12Ogród Strzelecki otwarto w 1837. 
13Planty – zadbany teren zieleni miejskiej, ulubione miejsce spacerów mieszkańców i turystów – definiują wy-
raźnie ten podobszar w strukturze miejskiej, tworząc doskonałą oprawę historycznej zabudowy, pełniąc za-
razem rolę środowiskową. 
14Ostatnie dwudziestolecie XIX wieku to okres powstawania dużych miejskich parków publicznych poza cen-
trum. Założono trzy duże parki publiczne: Krakowski (1885, otwarty w 1887) na gruntach Czarnej i częściowo 
Nowej Wsi, Jordana (1888) na terenie Czarnej Wsi oraz Bednarskiego w położonym za Wisłą Podgórzu (1896). 
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Obecnie zieleń na terenie parku kulturowego w części zwartej zabudowy nadal sprowadza się do 

zieleni wewnątrz kwartałowej oraz do rozległych terenów zielonych towarzyszących klasztorom, 

które są niestety niedostępne. Drugą kategorią zieleni ogólnie dostępną są Bulwary Wiślane wraz 

z przylegającymi do nich skwerami. Zieleń, która jest utrzymywana i pielęgnowana. Dosadzane są 

nowe drzewa i krzewy, uzupełniane są szpalery. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc wypo-

czynku oraz rekreacji w Krakowie, ale także bardzo chętnie wykorzystywane przez rowerzystów, 

rolkarzy i pieszych jako alternatywna trasa komunikacyjna. Bulwary Wiślane stanowią obiekt tech-

niki urbanistycznej na trasie Krakowskiego Szlaku Techniki. Prowadzi nimi również rekreacyjny 

szlak rowerowy będący częścią europejskiej drogi rowerowej Velo. Miasto ma koncepcję na rewi-

talizację Bulwarów (projekt Wisła Łączy) i połączenie ich z ciągami pieszo-rowerowymi wzdłuż jej 

dopływów, z odległymi miejscami.  

Zieleń wewnątrzkwartałowa, która pełni bardzo ważną funkcję w zwartej i ciasnej zabudowie mia-

sta, to głównie drzewa rosnące na dziedzińcach wewnątrz budynków. Ich ogromne znaczenie dla 

miasta tak kulturowe, naturalne jak i ekologiczne nie budzi wątpliwości. Tym bardziej należy za-

adaptować istniejącą substancję przy projektowaniu nowych form, a nie doprowadzić do zniszcze-

nia tworząc „nowe”. Te ostoje zieleni pomiędzy zabudową dają schronienie wielu gatunkom zwie-

rząt.  

Paradoksalnie te często zaniedbane zielone enklawy, w których pełno „chwastów”, a nie sterylne 

zagospodarowanie zieleni miejskiej (krótko przystrzyżone trawniki i miniaturowe rośliny ozdobne), 

dają więcej pożywienia i schronienia zwierzętom. Żywopłoty które można często spotkać, a które 

usuwa się z zieleni miejskiej, tworzą schronienie dla małych ptaków. 

Dużą powierzchnię zieleni mają ogrody klasztorne, które jednak nie są dostępne publicznie.  

Porównując ortofotomapę z 1970 r. z aktualnym stanem można zauważyć, że ilość zieleni zmniej-

szyła się w miejscach, gdzie powstała nowa zabudowa wypełniająca luki w istniejącej substancji. 

Obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniają w zapi-

sach istniejącą zieleń i chronią ją (tereny chronione przedstawione na planszy poniżej). Wydaje się 

jednak, aby można było wprowadzić więcej zieleni przy ulicach potrzebne jest uporządkowanie 

sieci podziemnych, aby można sadzić szpalery drzew. Przy komponowaniu zieleni nie należy rów-

nież zapominać o bardzo ważnej zieleni niskiej tam, gdzie nie można sadzić drzew oraz zastępowa-

niu trawników łąkami kwietnymi lub nasadzeniami krzewów i roślin ozdobnych. Torowisko bie-

gnące środkiem plant Dietlowskich powinno być utrzymane, tam, gdzie to możliwe, jako torowisko 

zielone.  

Odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pozwalają chronić 

tereny zieleni miejskiej. Obecnie obowiązujące plany wprowadzają kategoryzację zieleni na główne 

typy występujące na obszarze objętym planem są to: 

⎯ Zieleń towarzysząca obiektom budowlanym; 

⎯ Zieleń towarzysząca obiektom budowlanym wewnątrz kwartałów budowlanych; 

⎯ Zieleń towarzysząca obiektom sakralnym (wymieniana w Studium jako obszary o najwyż-

szym walorze przyrodniczym); 

⎯ Zieleń parkowa, bulwarowa (fragmentarycznie wymieniana w Studium jako obszary o wy-

sokim walorze przyrodniczym); 

⎯ Zieleń cmentarna (wymieniana w Studium jako obszary o najwyższym walorze przyrodni-

czym); 

⎯ Zieleńce; 
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⎯ Szpalery uliczne. 

Zieleń omawiana chroniona jest przez narzędzia planistyczne tj. zakazy, nakazy i dopuszczenia  

w zapisach i na rysunku mpzp. W omawianych trzech miejscowych planach są to głównie: 

⎯ Wskaźnik terenu biologicznie czynnego i wskaźnik intensywności zabudowy, operując tymi 

parametrami można ustalić zagęszczenie zabudowy i jej intensywność; 

⎯ Zakaz zabudowy i lokalizacji budynków i budowli; 

⎯ Linia zabudowy chroniąca istniejącą zieleń; 

⎯ Nakaz wprowadzania komponowanej zieleni; 

⎯ Nakaz rekultywacji zieleni zdegradowanej; 

⎯ Dopuszczenia np.: sezonowych ogródków gastronomicznych, boisk, placów do gier i za-

baw, obiektów małej architektury 

⎯ Nakazy ochrony istniejącej zieleni a zwłaszcza drzew przy lokalizacji nowych inwestycji 

⎯ Nakazy stosowania odpowiednich ze względu na wymagania rodzajów zieleni; 

Uwarunkowania historyczne i kulturowe Kazimierza wpłynęły na charakter zwartej zabudowy, 

gdzie zieleń głównie towarzyszy budynkom. Jednakże zieleń miejska stanowi nieodzowny składnik 

kompozycji urbanistycznej i ma wiele oblicz tj.: zielone podłogi (trawniki, kompozycje parterów 

kwiatowych), zielone ściany urbanistyczne (rośliny pnące, grupy, szpalery drzew), akcenty (poje-

dyncze drzewa nierzadko stanowiące o identyfikacji miejsca). 15 I takich charakterystycznych punk-

tów na mapie Kazimierza znaleźć można mnóstwo. Wydaje się, że zapisy planów miejscowych do-

brze chronią istniejącą zieleń. Brak natomiast pomysłu na wprowadzenie zielni w przestrzeń pu-

bliczną placów i dróg. Znaczenie zieleni miejskiej dla infrastruktury technicznej jest niedoceniane. 

A to właśnie ona pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na kanalizację deszczową, ochrania 

nawierzchnie ocieniając drogi, może łagodzić natężenie ruchu samochodowego, zachęca do eks-

plorowania miejsca a nie ucieczki od betonowej pustyni. 

  

                                                 
15 Wejchert, K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Warszawa, Arkady 
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Identyfikacja terenów zielonych chronionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzenne 


