22. BRONOWICE CENTRUM
JEDNOSTKA:

22

POWIERZCHNIA:

153.35 ha

NAZWA:

BRONOWICE CENTRUM

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ
 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, lokalizowana w południowo-wschodniej i
południowo-zachodniej części jednostki, pomiędzy terenami kolejowymi i zabudową
usługową, projektowana jako autonomiczny zespół mieszkaniowy z terenami przestrzeni
publicznych i zieleni urządzonej; od strony terenów kolejowych należy kształtować
zabudowę usługową;
 Przekształcenie rejonu ronda Ofiar Katynia w ważny ośrodek centrotwórczy skupiający
funkcje ponadlokalne i metropolitalne, skoncentrowany wokół nowych przestrzeni
publicznych;
 Lokalizowanie wzdłuż ul. Walerego Eljasza-Radzikowskiego, ul. Josepha Conrada, al.
Armii Krajowej i ul. Jasnogórskiej zabudowy usługowej o charakterze ponadlokalnym
i metropolitalnym, kształtowanej jako nieciągłej, przerywanej komunikacją lokalną
i ciągami zieleni urządzonej;
 Zabudowa usługowa (w tym handel wielkopowierzchniowy) o charakterze ponadlokalnym
i metropolitalnym w rejonie ronda Ofiar Katynia, kształtowana jako zróżnicowane pod
względem gabarytu budynki o wysokim standardzie architektury, z wysokościowym
akcentowaniem pierzei zewnętrznych narożników w sąsiedztwie ronda;
 Koncentracja zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej o zwiększonej
intensywności w rejonach przystanków kolejowych i przystanków metra;
 Istniejące Rodzinne Ogrody Działkowe do utrzymania w formie zieleni urządzonej;
 Obsługa komunikacyjna terenu jednostki z ul. Josepha Conrada, ul. Walerego EljaszaRadzikowskiego, al. Armii Krajowej i szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA).
funkcja terenu
 Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW);
 Tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (UM);
 Tereny usług (U);
 Tereny usług w tym handlu wielkopowierzchniowego (UH);
 Tereny zieleni urządzonej (ZU);
 Tereny kolejowe (KK);
 Tereny komunikacji (KD).
standardy
 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna projektowana jako
przestrzenne
autonomiczne zespoły zabudowy kształtowane wraz
z przestrzeniami publicznymi w formie ulic, placów i terenów
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wskaźniki
zabudowy

środowisko
kulturowe

zieleni urządzonej;
 Zabudowa usługowa wolnostojąca, zespoły zabudowy usługowej
i wbudowana w partery budynków;
 Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej i
usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(MW) min. 30%;
 Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej i
mieszkaniowej w terenach zabudowy usługowej oraz zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (UM) min. 30%;
 Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej
w terenach usług (U) min. 20%;
 Powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej
w terenach usług w tym handlu wielkopowierzchniowego (UH) min.
20%;
 Powierzchnia biologicznie czynna dla terenów zieleni urządzonej
(ZU) min. 80%.
 Wysokość zabudowy mieszkaniowej w terenach zabudowy
wielorodzinnej (MW) do 25m;
 Wysokość zabudowy usługowej w terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) do 16m;
 Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach
zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (UM) do 25m, dla działek lub ich części położonych
w pasie o szerokości 100m wzdłuż ul. Jasnogórskiej i Armii
Krajowej do 36m, a w rejonie ul. Józefa Chełmońskiego do 13m;
 Wysokość zabudowy usługowej w terenach usług (U) do 25m, a dla
działek lub ich części położonych w pasie o szerokości 100m
wzdłuż ul. Walerego Eljasza-Radzikowskiego oraz
ul. Jasnogórskiej na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do
ul. Sosnowieckiej do 36m;
 Wysokość zabudowy usługowej w terenach usług w tym handlu
wielkopowierzchniowego (UH) do 25m, a dla działek lub ich części
położonych w pasie o szerokości 100m wzdłuż ul. Walerego
Eljasza-Radzikowskiego i Armii Krajowej, oraz wzdłuż ul.
Jasnogórskiej i ul. Josepha Conrada na odcinku od Ronda Ofiar
Katynia do ul. Sosnowieckiej do 36m;
 Udział zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW) do 10%.
W jednostce występują odcinki historycznych traktów drożnych w tym
dróg Twierdzy Kraków - do zachowania.
Strefy ochrony konserwatorskiej:
 Ochrony i kształtowania krajobrazu:
 obejmuje całość jednostki
 występują ciągi widokowe, przez obszar jednostki przechodzi oś
powiązania widokowego pomiędzy obiektami fortecznymi;
 Nadzoru archeologicznego:
 obejmuje całość jednostki.
Dobra kultury współczesnej: (do ochrony w mpzp)
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środowisko
przyrodnicze
komunikacja

infrastruktura

Instytut Fizyki Jądrowej oraz Skraplarka Helu i Laboratorium
Niskich Temperatur, ul. Walerego Eljasza-Radzikowskiego 152.
 Orientacyjna granica niedokumentowanego Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 450;
 Fragmentarycznie kształtowania systemu przyrodniczego.
 Drogi układu podstawowego:
 ulice: Josepha Conrada, Jasnogórska, Pasternik, al. Armii
Krajowej, wraz z ich węzłem (Rondo Ofiar Katynia) - w klasie
GP;
 Transport zbiorowy:
 dostęp do planowanego przystanku kolei aglomeracyjnej
Bronowice, z przystankowym węzłem przesiadkowym na metro
oraz linie tramwajowe i autobusowe,
 planowana linia tramwajowa do CH Conrada (po południowej
stronie ul. Sosnowieckiej),
 linie autobusowe w ulicach lokalnych i wyższych klas;
 Planowany parking przesiadkowy (P&R) - przy węźle
przystankowym Bronowice.
 Obszar wyposażony w infrastrukturę techniczną;
 Perspektywicznie wskazana rozbudowa sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej;
 Planowane poszerzenie zasięgu zasilania miejskiego systemu
ciepłowniczego (północno-zachodnia część jednostki);
Ograniczenia wynikające z:
 Przebiegu istniejących magistral wodociągowych, kanalizacyjnych
oraz gazowych.
 W sytuacji, gdy istniejące zainwestowanie nie pozwala na
spełnienie ustalonego w jednostce wskaźnika powierzchni
biologicznie czynnej dopuszcza się w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego odstępstwo od tej wartości o
20%.

dopuszczalne
zmiany
parametrów
w planach
miejscowych
BILANS TERENU
szczegółowy
MW
UM
U
UH
ZU
KK
KD
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18.77
21.38
35.54
49.11
3.74
2.15
22.66
153.35ha

12.24
13.94
23.17
32.02
2.44
1.40
14.78
100 %
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