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Wnosi uwagę, w której (na powielonej kopii):
1. zgłasza protest do projektu planu, gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności oraz
wnioskuje o przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniową,
2. wnioskuje także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu
oznaczonego jako 7R(Z),

Ad. 1.
dz. nr. 25
obr. 36
Ad. 2.
teren 7R(Z)
obejmujący
działki nr: 4561 obr. 37

2R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego
i
7R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

jak uwaga 96
Ad. 1.
Dz. nr. 25 obr.36 leży w terenie niezainwestowanym przy Potoku
Pychowickim.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 25 obr. 36, uzasadniające jej nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Ad. 2.
Dz. nr. 45-61 obr. 37 - leżą po północnej stronie ul. Unruga w
terenach niezainwestowanych.
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnoszący uwagę (na powielonej kopii):
1. Zgłaszają protest do projektu planu, gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności.
2. Wnioskują o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działki nr. 48, 49 obr. 37
3. Wnioskują także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu
oznaczonego jako 7R(Z), tzn. działek nr.
45 - 61 w obrębie 37.

Ad. 2.
Dz. nr. 48, 49
obr. 37
Ad. 3.
Dz. nr. 45-61
obr. 37

7R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Działki nr 48 i 49 obr. 37 leżą po północnej stronie ul. Unruga w
terenach niezainwestowanych
Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2.
Dyrekcja Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie uzgodniła
projekt planu mi. in. pod warunkiem: „Zaniechania wyznaczania

terenu budowlanego na obszarze Łąk Skotnickich jako
niezgodnego ze studium Miasta” - w uzasadnieniu podając: „Jak
wynika z badań Uniwersytetu Jagiellońskiego jest to obszar o
unikalnych walorach przyrodniczych.”
Uzgodnienie w formie Postanowienia jest wiążące dla obu stron.
Ad. 3
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnoszący uwagę (na powielonej kopii):
1. Zgłaszają protest do projektu planu , gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z kolei jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskują o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działkę nr. 4 obr. 36
3. Wnioskują także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu
oznaczonego jako 7R(Z), tzn. działek nr.
45 - 61 w obrębie 37.

Ad. 2.
Dz. nr. 4
obr. 36
Ad. 3.
Dz. nr. 45-61
obr. 37

Ad. 2.
2R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego
Ad. 3.
7R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Dz. Nr. 4 obr. 36 znajduje się na terenie nie zainwestowanym z dala
od zabudowy mieszkaniowej w terenie zieleni otwartej w terenie
narażonym na podtapianie
Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2.
W dotychczasowych dokumentach planistycznych teren zawierający
działkę nr: 4 obręb 36 posiadał zawsze kategorię terenów rolniczych
o funkcji: łąki, pola uprawne, sady, ogrody - z wykluczeniem prawa
zabudowy.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne z zawartą
w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a ustalenie
lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym kierunkiem rozwoju dla
tych niezwykle cennych terenów podmiejskich położonych w sąsiedztwie
realizowanego Kampusu UJ – w strefie „kształtowania systemu
przyrodniczego”, stanowiąc tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy
element systemu przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 4 obr. 36, uzasadniające jej nie inwestycyjny
charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich walorach
krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną prawną
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17
października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony Środowiska
w2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie w lutym 2006 r..);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt narażonym
na podtopienia, Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały
potwierdzone w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i uszczuplić
zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa
a sprawdza tę zgodność Wojewoda.

Ad. 3
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną

- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnoszący uwagę (na powielonej kopii):
1. Zgłaszają protest do projektu planu, gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z kolei jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskują o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działki nr. 17, 48, 49 obr.
37 oraz 4 obr. 36
3. Wnioskują także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu
oznaczonego jako 7R(Z), tzn. działek nr.
45 - 61 w obrębie 37.

Ad. 2.
Dz. Nr 17, 48,
49 obr. 37,
Dz. nr 4 obr. 36
Ad. 3.
Dz. Nr 45-61
obr. 37

7R(Z), 8R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2
Działki nr 48 i 49 obr. 37 leżą po północnej stronie ul. Unruga w
terenach niezainwestowanych
Dyrekcja Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie uzgodniła
projekt planu mi. in. pod warunkiem: „Zaniechania wyznaczania
terenu budowlanego na obszarze Łąk Skotnickich jako
niezgodnego ze studium Miasta” - w uzasadnieniu podając: „Jak
wynika z badań Uniwersytetu Jagiellońskiego jest to obszar o
unikalnych walorach przyrodniczych.”
Uzgodnienie w formie Postanowienia jest wiążące dla obu stron.
Dz. nr 17 obr. 37 położona jest w sąsiedztwie lokalnej oczyszczalni
ścieków w oderwaniu od istniejącego zainwestowania osiedla Skotniki.
Działka jest położona:
 w terenie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną prawną
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17
października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000-„obszar łąkowy Dębnicko-Tyniecki”
(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony Środowiska w 2005 r. –
skorygowany w zakresie granic przez MUW w Krakowie w lutym
2006 r..);
W dotychczasowych dokumentach planistycznych teren zawierający działkę
nr: 17 obr. 37 posiadał zawsze kategorię terenów rolniczych o funkcji: łąki,
pola uprawne, sady, ogrody - z wykluczeniem prawa zabudowy
Przeznaczenie działki jest zgodne z ustaleniami obowiązującego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa.
Wg Studium – jest to teren położony w strefie kształtowania systemu
przyrodniczego, wchodzącym w skład wyodrębnionej kategorii terenów
o kierunku zagospodarowania - tereny otwarte o funkcji: łąki, pola uprawne,
sady, ogrody, zadrzewienia terenie z całkowitym wykluczeniem prawa
zabudowy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.

Dz. Nr. 4 obr. 36 znajduje się na terenie nie zainwestowanym z dala
od zabudowy mieszkaniowej w terenie zieleni otwartej w terenie
narażonym na podtapianie
W dotychczasowych dokumentach planistycznych teren zawierający
działkę nr: 4 obręb 36 posiadał zawsze kategorię terenów rolniczych
o funkcji: łąki, pola uprawne, sady, ogrody - z wykluczeniem prawa
zabudowy.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne z zawartą
w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a ustalenie
lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym kierunkiem rozwoju dla

tych niezwykle cennych terenów podmiejskich położonych w sąsiedztwie
realizowanego Kampusu UJ – w strefie „kształtowania systemu
przyrodniczego”, stanowiąc tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy
element systemu przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 4 obr. 36, uzasadniające jej nie inwestycyjny
charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich walorach
krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną prawną
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17
października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony Środowiska
w2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie w lutym 2006 r..);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt narażonym
na podtopienia, Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały
potwierdzone w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i uszczuplić
zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa
a sprawdza tę zgodność Wojewoda.

Ad. 3
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnosi uwagę, w której (na powielonej kopii):
1. Zgłasza protest do projektu planu, gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z kolei jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskuje o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działkę nr. 132 obr. 40
3. Wnioskuje także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu
oznaczonego jako 7R(Z), tzn. działek nr.
45 - 61 w obrębie 37

Ad. 2.
Dz. nr. 132
obr. 40
Ad. 3.
Dz. nr. 45-61
obr. 37

Ad. 3.
7R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

Ad. 1, 3.
uwaga
nieuwzględniona

Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2
Uwaga nie podlega rozpatrzeniu działka Nr. 132 obr. 40 leży po
za obszarem projektu planu Bodzów – Kostrze.
Ad. 3
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnosząca uwagę (na powielonej kopii):
1. Zgłasza protest do projektu planu , gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z koleji jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskuje o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działkę nr. 57 obr. 37
3. Wnioskuje także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu

Ad. 2.
Dz. nr. 57
obr. 37
Ad. 3.
Dz. nr. 45-61
obr. 37

7R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2
Działka nr 57 obr. 37 leży po północnej stronie ul. Unruga w terenach

oznaczonego jako 7R(Z), tzn. działek nr.
45 - 61 w obrębie 37

niezainwestowanych
Dyrekcja Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie uzgodniła
projekt planu mi. in. pod warunkiem: „Zaniechania wyznaczania
terenu budowlanego na obszarze Łąk Skotnickich jako
niezgodnego ze studium Miasta” - w uzasadnieniu podając: „Jak
wynika z badań Uniwersytetu Jagiellońskiego jest to obszar o
unikalnych walorach przyrodniczych.”
Uzgodnienie w formie Postanowienia jest wiążące dla obu stron.
Ad. 3
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnoszący uwagę (na powielonej kopii):
1. Zgłaszają protest do projektu planu , gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z kolei jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskują o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działkę nr. 17 obr. 37
3. Wnioskują także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu
oznaczonego jako 7R(Z), tzn. działek nr.
45 - 61 w obrębie 37

Ad. 2.
Dz. Nr. 17 obr.
37
Ad. 3. Dz. Nr.
45-61 obr. 37

7, 8R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2
Dz. nr 17 obr. 37 położona jest po północnej stronie ul. Unruga, w
sąsiedztwie lokalnej oczyszczalni ścieków w oderwaniu od istniejącego
zainwestowania osiedla Skotniki.

Dyrekcja Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie uzgodniła
projekt planu mi. in. pod warunkiem: „Zaniechania wyznaczania
terenu budowlanego na obszarze Łąk Skotnickich jako
niezgodnego ze studium Miasta” - w uzasadnieniu podając: „Jak
wynika z badań Uniwersytetu Jagiellońskiego jest to obszar o
unikalnych walorach przyrodniczych.”
Uzgodnienie w formie Postanowienia jest wiążące dla obu stron.
Działka jest położona:
 w terenie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną prawną
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17
października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000-„obszar łąkowy Dębnicko-Tyniecki”
(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony Środowiska w 2005 r. –
skorygowany w zakresie granic przez MUW w Krakowie w lutym
2006 r..);
W dotychczasowych dokumentach planistycznych teren zawierający działkę
nr: 17 obr. 37 posiadał zawsze kategorię terenów rolniczych o funkcji: łąki,
pola uprawne, sady, ogrody - z wykluczeniem prawa zabudowy
Przeznaczenie działki jest zgodne z ustaleniami obowiązującego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa.
Wg Studium – jest to teren położony w strefie kształtowania systemu
przyrodniczego, wchodzącym w skład wyodrębnionej kategorii terenów
o kierunku zagospodarowania - tereny otwarte o funkcji: łąki, pola uprawne,
sady, ogrody, zadrzewienia terenie z całkowitym wykluczeniem prawa
zabudowy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.

Ad. 3
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnosząca uwagę (na powielonej kopii):
1. Zgłasza protest do projektu planu , gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z kolej jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskuje o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działki nr. 132 obr. 40 oraz
57 obr. 37
3. Wnioskuje także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu
oznaczonego jako 7R(Z), tzn. działek nr.
45 - 61 w obrębie 37

Ad .2.
Dz. nr. 132
obr. 40,
dz. nr 57
obr. 37
Ad. 3.
Dz. nr. 45-61
obr. 37

7R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2
Działka nr 57 obr. 37 leży po północnej stronie ul. Unruga w terenach
niezainwestowanych
Dyrekcja Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie uzgodniła
projekt planu mi. in. pod warunkiem: „Zaniechania wyznaczania
terenu budowlanego na obszarze Łąk Skotnickich jako
niezgodnego ze studium Miasta” - w uzasadnieniu podając: „Jak
wynika z badań Uniwersytetu Jagiellońskiego jest to obszar o
unikalnych walorach przyrodniczych.”
Uzgodnienie w formie Postanowienia jest wiążące dla obu stron.
Dz. nr 132 obr. 40 położona jest poza obszarem planu – uwaga w tym
zakresie nie podlega rozpatrzeniu

Ad. 3
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnosząca uwagę (na powielonej kopii):
1. Zgłasza protest do projektu planu , gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z kolej jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskuje o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działki nr. 127 i 270 obr. 3
3. Wnioskuje także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu
oznaczonego jako 7R(Z), tzn. działek nr.
45 - 61 w obrębie 37

Ad. 2.
Dz. Nr. 127 i
270
obr. 3,
Ad. 3.
Dz. Nr. 45-61
obr. 37

1R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego
i
7R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2.
dz. 127 (jak uwaga 50.6) jest położona pomiędzy ul Tyniecką,
Winnicką, a Bobrową,
dz. 270 jest położona po południowej stronie ulicy Bobrowej.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działki nr: 127, 270 obr. 3, uzasadniające ich nie
inwestycyjny charakter to ich położenie:

 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego
zalewu wody tysiącletniej Q 0.1% w przypadku awarii wału
przeciwpowodziowego lub przelania się przez niego wody.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Ad. 3
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnosząca uwagę (na powielonej kopii):
1. Zgłasza protest do projektu planu , gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z kolej jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskuje o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działki nr. 127 i 270 obr.3
3. Wnioskuje także o przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową terenu
oznaczonego jako 7R(Z), tzn. działek nr.
45 - 61 w obrębie 37

Ad. 2.
Dz. nr. 286/2 i
290 obr. 3,
Ad. 3.
Dz. nr. 45-61
obr. 37

Ad. 2.
1R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego
Ad. 3.
7R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2.
dz. 286/2 i 290 są położone w oddaleniu od terenów
zainwestowanych, bez dostępu do drogi publicznej.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działki nr: 286/2 i 290 obr. 3, uzasadniające ich nie
inwestycyjny charakter to ich położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt

narażonym na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego
zalewu wody tysiącletniej Q 0.1% w przypadku awarii wału
przeciwpowodziowego lub przelania się przez niego wody.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Ad. 3
Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
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Wnoszący uwagę:
Prosi o zmianę przeznaczenia działek na
projekcie planu z rolnych na tereny z
możliwością usytuowania zabudowy
mieszkaniowej.

Dz. Nr. 51 i 52
obr. 36

9R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Działki znajdują się w kompleksie rolnym o szczególnych walorach
krajobrazowych i przyrodniczych, po północnej stronie ul. Płk. Emira,
pozostawione są w użytkowaniu rolniczym 9R(Z) z uwagi na ich położenie
w terenie bez zainwestowania.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne z zawartą
w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a ustalenie
lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym kierunkiem rozwoju dla
tych niezwykle cennych terenów podmiejskich położonych w sąsiedztwie
realizowanego Kampusu UJ – w strefie „kształtowania systemu
przyrodniczego”, stanowiąc tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy
element systemu przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego ww. działki, uzasadniające ich nieinwestycyjny charakter to
ich położenie w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą
ochrony przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony Środowiska w 2005 r.
– skorygowany w zakresie granic przez MUW w Krakowie w lutym 2006
r.);
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu.
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i uszczuplić
zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie ograniczono
prawa dotychczasowego dysponowania i użytkowania nieruchomości.
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Wnosi uwagę, w której (na powielonym
Dz. nr. 229 i
druku):
229/1
 nie zgadza się na przeznaczenie działki pod obr. 4
zieleń parkową Doliny Wisły-2ZPw
 prosi o przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniową (wys. 8 m)
W uzasadnieniu podaje, że:
 działka znajduje się w sąsiedztwie innych
budynków

2ZPw
Tereny zieleni Parkowej
doliny Wisły z
podstawowym
przeznaczeniem pod
ogólnie dostępną zieleń
parkową w obszarze
węzłowym korytarza
ekologicznego rzeki Wisły

uwaga
nieuwzględniona

Działki są położone po północnej stronie ul. Widłakowej
Całość terenu 2ZPw położona jest w obrębie prawobrzeżnego klina zieleni,
który w strukturze przyrodniczej miasta, podobnie jak tereny po północnej
stronie Wisły posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania przyrodniczego
miasta a tym samym jakości życia mieszkańców. Powierzchnię terenu
stanowi kompleks pól uprawnych i łąk, który w całości jest przedpolem
widokowym dla panoramy zrębowego wzgórza po lewej stronie Wisły
z dominantami Klasztoru na Bielanach oraz „zamku” w Przegorzałach.
Rzeka Wisła i jej otoczenie, jest obecnie najważniejszym elementem
struktury przyrodniczej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ponadlokalnym
(obszar węzłowy p.n. 16K–Obszar Krakowski, w sieci o znaczeniu krajowym
ECONET-PL.
Teren (2ZPw) położony na północ od ul. Widłakowej znajduje się w obszarze
potencjalnego zagrożenia powodzią; potencjalnego zasięgu zalewu wody
stuletniej Q 1% i wody tysiącletniej Q 0,1%;
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany

i uszczuplić zasób przyrodniczy.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu istniejącą zabudowę pozostawia się
z możliwością remontów i przebudowy z zachowaniem dotychczasowych
gabarytów (§ 6 ust. 3).
Przeznaczenie działki w projekcie planu jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, w którym jest to teren parku rzecznego.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.

113

113 4.06.2007

[...]*

Wnosi uwagę, w której (na powielonym
Dz. Nr. 229/1 i
druku):
229/2 obr. 4
 nie zgadza się na przeznaczenie działki pod
zieleń parkową Doliny Wisły-2ZPw
 prosi o przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniową (wys. 8 m)
W uzasadnieniu podaje, że:
 od 20 lat stara się o przekwalifikowanie
terenu ZP na MM

2ZPw
Tereny zieleni Parkowej
doliny Wisły z
podstawowym
przeznaczeniem pod
ogólnie dostępną zieleń
parkową w obszarze
węzłowym korytarza
ekologicznego rzeki Wisły

uwaga
nieuwzględniona

Działki są położone po północnej stronie ul. Widłakowej
Całość terenu 2ZPw położona jest w obrębie prawobrzeżnego klina zieleni,
który w strukturze przyrodniczej miasta, podobnie jak tereny po północnej
stronie Wisły posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania przyrodniczego
miasta a tym samym jakości życia mieszkańców. Powierzchnię terenu
stanowi kompleks pól uprawnych i łąk, który w całości jest przedpolem
widokowym dla panoramy zrębowego wzgórza po lewej stronie Wisły
z dominantami Klasztoru na Bielanach oraz „zamku” w Przegorzałach.
Rzeka Wisła i jej otoczenie, jest obecnie najważniejszym elementem
struktury przyrodniczej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ponadlokalnym
(obszar węzłowy p.n. 16K–Obszar Krakowski, w sieci o znaczeniu krajowym
ECONET-PL.
Teren (2ZPw) położony na północ od ul. Widłakowej znajduje się w obszarze
potencjalnego zagrożenia powodzią; potencjalnego zasięgu zalewu wody
stuletniej Q 1% i wody tysiącletniej Q 0,1%;
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu istniejącą zabudowę pozostawia się
z możliwością remontów i przebudowy z zachowaniem dotychczasowych
gabarytów (§ 6 ust. 3).
Przeznaczenie działki w projekcie planu jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, w którym jest to teren parku rzecznego.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
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Wnosi uwagę, w której (na powielonym
Dz. nr 69 i 70
druku):
obr. 4
 nie zgadza się z przeznaczeniem działek
pod zieleń parkową Doliny Wisły – 2ZPw
 prosi o przeznaczenie wyżej wymienionych
działek pod zabudowę mieszkaniową o
parametrach - intensywność zabudowy:
1 dom na 10 a, wys. zabudowy do 8m
W uzasadnieniu podaje:
 działki znajdują się w sąsiedztwie innej
zabudowy przy ul. Widłakowej
 od 20 lat stara się o przekwalifikowanie
gruntu rolnego na budowlany.

2ZPw
Tereny zieleni Parkowej
doliny Wisły z
podstawowym
przeznaczeniem pod
ogólnie dostępną zieleń
parkową w obszarze
węzłowym korytarza
ekologicznego rzeki Wisły

uwaga
nieuwzględniona

Działki położone są przy ul Falistej.
Całość terenu 2ZPw położona jest w obrębie prawobrzeżnego klina zieleni,
który w strukturze przyrodniczej miasta, podobnie jak tereny po północnej
stronie Wisły posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania przyrodniczego
miasta a tym samym jakości życia mieszkańców. Powierzchnię terenu
stanowi kompleks pól uprawnych i łąk, który w całości jest przedpolem
widokowym dla panoramy zrębowego wzgórza po lewej stronie Wisły
z dominantami Klasztoru na Bielanach oraz „zamku” w Przegorzałach.
Rzeka Wisła i jej otoczenie, jest obecnie najważniejszym elementem
struktury przyrodniczej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ponadlokalnym
(obszar węzłowy p.n. 16K–Obszar Krakowski, w sieci o znaczeniu krajowym
ECONET-PL.
Teren (2ZPw) położony na północ od ul. Widłakowej znajduje się w obszarze
potencjalnego zagrożenia powodzią; potencjalnego zasięgu zalewu wody
stuletniej Q 1% i wody tysiącletniej Q 0,1%;
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu istniejącą zabudowę pozostawia się
z możliwością remontów i przebudowy z zachowaniem dotychczasowych
gabarytów (§ 6 ust. 3).
Przeznaczenie działki w projekcie planu jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Krakowa, w którym jest to teren parku rzecznego.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
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Wnosi uwagę, w której:
Dz. nr 21
obr. 37
 sprzeciwia się pozostawieniu działki w
dotychczasowym użytkowaniu (tereny
rolnicze)
 prosi o przeznaczenie wyżej wymienionej
działki pod zabudowę mieszkaniową.
W uzasadnieniu podaje:
 działka posiada wszystkie media
 w sąsiedztwie znajduje się zabudowa
mieszkaniowa
 nie da się na wymienionej działce nic
uprawiać z powodu grasujących dzików
 chce, aby dzieci, którym przekaże działkę
mogły wybudować na niej skromne
mieszkania
 nie rozumie dlaczego Urząd Miasta blokuje
możliwość budowy budynku mieszkalnego.

8R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Działka nr 21 obr. 37 znajduje się w terenie otwartym, bez jakiejkolwiek
zabudowy, w bliskiej odległości od oczyszczalni ścieków os. Skotniki.
Działka jest położona:
 w terenie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną prawną
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17
października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 654 poz.
3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy Dębnicko-Tyniecki”
(wniosek złożony w Ministerstwie Ochrony Środowiska w 2005 r. –
skorygowany w zakresie granic przez MUW w Krakowie w lutym
2006 r.);
W dotychczasowych dokumentach planistycznych teren zawierający działkę
nr: 21 obr. 37 posiadał zawsze kategorię terenów rolniczych o funkcji: łąki,
pola uprawne, sady, ogrody - z wykluczeniem prawa zabudowy
Przeznaczenie działki jest zgodne z ustaleniami obowiązującego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa.
Wg Studium – jest to teren położony w strefie kształtowania systemu
przyrodniczego, wchodzącym w skład wyodrębnionej kategorii terenów
o kierunku zagospodarowania - tereny otwarte o funkcji: łąki, pola uprawne,
sady, ogrody, zadrzewienia terenie z całkowitym wykluczeniem prawa
zabudowy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.
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Wnosi uwagę, w której:
 wyraża protest przeciwko projektowi planu
obszaru Bodzów – Kostrze, ponieważ nie
uwzględnia on potrzeb mieszkaniowych
ludności, poprzez nie uwzględnienie
nowych obszarów budowlanych
 wnioskuje o wyznaczenie nowych terenów
pod zabudowę na obszarze 2R(Z)n w
okolicach działki 361, po obu stronach ul.
Winnickiej.

2R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

uwaga
nieuwzględniona

Działka położona jest po wschodniej stronie ul. Winnickiej, w obszarze nie
zainwestowanym. W dotychczasowych dokumentach planistycznych teren
zawierający działke nr: 361 obręb 6 posiadał zawsze kategorię terenów
rolniczych o funkcji: łąki, pola uprawne, sady, ogrody - z wykluczeniem
prawa zabudowy.

Uwagę uzasadnia obecnością zabudowy w
sąsiedztwie oraz brakiem przeszkód
ekologicznych tzn. obecnością w tym terenie
tylko łąk na terenie płaskim.
Dodaje, że nie są to również tereny
widokowe ani zagrożone powodziom.
Dodatkowym argumentem przemawiającym
za terenami przeznaczonymi pod zabudowę
jest duża liczba obszarów zielonych w tym
rejonie:
 Górki Pychowickie
 Górki Bodzów – Kostrze
 Lasek Kostrze – Skotniki
 Podgórki Tynieckie
 Las Tyniecki

Dz. nr 361
obr. 6

Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne z zawartą
w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a ustalenie
lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym kierunkiem rozwoju dla
tych niezwykle cennych terenów podmiejskich położonych w sąsiedztwie
realizowanego Kampusu UJ – w strefie „kształtowania systemu
przyrodniczego”, stanowiąc tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy
element systemu przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działka nr: 361 obr. 6, uzasadniające jej nieinwestycyjny
charakter, tojej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich walorach
krajobrazowo
–
przyrodniczych
objętych
ochroną
prawną
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia
17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 654 poz.
3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony przyrody
NATURA 2000 - „obszar łąkowy Dębnicko-Tyniecki”(wniosek złożony
w Ministerstwie ochrony Środowiska w 2005 r. – skorygowany w
zakresie granic przez MUW w Krakowie w lutym 2006 r..);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt narażonym
na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego zalewu wody
tysiącletniej Q 0.1% (w przypadku awarii wału przeciwpowodziowego
lub przelania się przez niego wody).
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Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie ograniczono
prawa dotychczasowego dysponowania i użytkowania nieruchomości.

Las Bielański

Wnosi uwagę, w której:
dz. nr 361
 wyraża protest przeciwko projektowi planu obr. 6
obszaru Bodzów – Kostrze, ponieważ nie
uwzględnia on potrzeb mieszkaniowych
ludności, poprzez nie uwzględnienie
nowych obszarów budowlanych
 wnioskuje o wyznaczenie nowych terenów
pod zabudowę na obszarze 2R(Z)n (okolice
działki 361) po obu stronach ul.
Winnickiej.

2R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

uwaga
nieuwzględniona

9R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne
KD/X ciąg pieszo jezdny

uwaga
nieuwzględniona

Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne z zawartą
w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a ustalenie
lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym kierunkiem rozwoju dla
tych niezwykle cennych terenów podmiejskich położonych w sąsiedztwie
realizowanego Kampusu UJ – w strefie „kształtowania systemu
przyrodniczego”, stanowiąc tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy
element systemu przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 361 obr. 6, uzasadniające jej nieinwestycyjny
charakter, to ich położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich walorach
krajobrazowo
–
przyrodniczych
objętych
ochroną
prawną
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia
17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 654 poz.
3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony przyrody
NATURA 2000 - „obszar łąkowy Dębnicko-Tyniecki”(wniosek złożony
w Ministerstwie ochrony Środowiska w 2005 r. – skorygowany w
zakresie granic przez MUW w Krakowie w lutym 2006 r..);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt narażonym
na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego zalewu wody
tysiącletniej Q 0.1% (w przypadku awarii wału przeciwpowodziowego
lub przelania się przez niego wody).
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie ograniczono
prawa dotychczasowego dysponowania i użytkowania nieruchomości.

Uwagę uzasadnia obecnością zabudowy w
sąsiedztwie oraz brakiem przeszkód
ekologicznych tzn. obecnością w tym terenie
tylko łąk na terenie płaskim. Dodaje, że nie
są to również tereny widokowe ani
zagrożone powodziom.
Dodatkowym argumentem przemawiającym
za terenami przeznaczonymi pod zabudowę
jest duża liczba obszarów zielonych w tym
rejonie:
 Górki Pychowickie
 Górki Bodzów – Kostrze
 Lasek Kostrze – Skotniki
 Podgórki Tynieckie
 Las Tyniecki
 Las Bielański

118

118 4.05.2007

[...]*

Wnosząca uwagę
1. Kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu dotyczące
przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania; ocenia jako
nieuzasadnione i sprzeczne z
przepisami prawa.
2. Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przesunięcie w kierunku północnym
drogi KD/Z na obrzeża działki nr 67/2
z działek nr 72 i 73 na których
znajdują się już zabudowania ośrodka
sportowego.

Ad. 2
dz. nr 72 i 73
obr. 36
Ad. 3
dz. nr. 108
obr. 36

Działka położona jest po wschodniej stronie ul. Winnickiej, w obszarze nie
zainwestowanym. W dotychczasowych dokumentach planistycznych teren
zawierający działke nr: 361 obręb 6 posiadał zawsze kategorię terenów
rolniczych o funkcji: łąki, pola uprawne, sady, ogrody - z wykluczeniem
prawa zabudowy.

Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działki nr: 72 i 73 obr. 36, uzasadniające ich nie
inwestycyjny charakter to ich położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną

Stwierdza, że niedopuszczalne jest
poprowadzenie drogi do działki nr
74/3
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyższego

prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu

Wnioskujący informuje, że ośrodek sportowy
wraz z boiskami, po których ma przebiegać
droga, powstał zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane i przepisami
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Boiska sportowe powstały po
uprzednim zgłoszeniu zamiaru wykonywania
robót budowlanych w Wydziale Architektury i
urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa w dniu
18.08.2004( nr. dz. Pod. 3024936) i w dniu
5.10.2005(nr dz. Pod. 3648848).

Ad. 2.

3.

Rozwiązania układu komunikacyjnego w projekcie planu, w szczególności
przebieg nowoprojektowanej ul. Winnickiej, odpowiadają określonym
w Studium kierunkom i zasadom rozwoju systemu transportu.
Rozpatrywane były różne warianty przebiegu tej drogi. Ustalony w ich
wyniku przebieg tej drogi uzyskał akceptację Krakowskiego Zarządu Dróg,
jako optymalny, a także służb ochrony przyrody, jako najmniej ingerujący
w wartościowe zasoby przyrodnicze w tym terenie.
Nie jest możliwe przesunięcie jej, jak sugeruje wnosząca uwagę, w
kierunku północnym, na teren działki nr 67/2, ponieważ działka ta stanowi
grunt leśny objęty ochroną zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
Ad. 3.
Ulica pieszo-jezdna, oznaczona w projekcie planu symbolem KD/X , jest to
istniejąca ul. Puł. Emira, będąca w całości własnością Gminy Miejskiej
Kraków – działka 108. Zgodnie z art. 36 ustawy, Miasto wystąpi o wykup
części działki 73, jako uzupełnienie działki 108.

Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
Natomiast należy sprostować, że inwestycja na działkach 72 i 73 nie
powstała w oparciu o obowiązującą ustawę o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, a szczególnie o art. 59, w
powiązaniu z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
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Wnosząca uwagę:
Prosi o przekształcenie swojej działki
znajdującej się przy ul. Winnickiej na działkę
budowlaną.

dz. nr 113/1 i
113/2
obr. 3

1R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

uwaga
nieuwzględniona

jak uwaga 50.12

Działka położona pomiędzy ul Tyniecką, Winnicką, a Bobrową
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w strefie „kształtowania systemu
przyrodniczego”, stanowiąc tzw. „zachodni klin zieleni”
podstawowy element systemu przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego wnioskowane działki, uzasadniające ichj nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
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Wnoszący uwagę (na powielonym druku):
dz. nr 113/3 i
1. Nie zgadza się z przeznaczeniem działek 114
nr 113/3 i 114 pod zieleń parkową
obr. 5
Doliny Wisły – 2ZPw.
2. Prosi o przeznaczenie wyżej
wymienionych działek pod zabudowę
mieszkaniową o parametrach:
-intensywność zabudowy: 0,5
-wys. Zabudowy: Do 11,0 m
Uwagę uzasadnia:
-obecnością w sąsiedztwie innej zabudowy.
-ulica Widłakowa jest uzbrojona.
-zgodnością z postanowieniami decyzji
Jurajskich Parków krajobrazowych.

2R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Działki położone są pomiędzy ul. Widłakową a lasem, poza
zabudową osiedla Kostrze. Teren 2R(Z) o silnej ekspozycji
widokowej - obejmujący dz. nr 113/3 i 114 obr. 5 – z uwagi na
unikatowe wartości przyrodnicze wskazany jest do objęcia ochrona
prawną wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody jako „użytek
ekologiczny” – ponadto: teren ten położony jest:

w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego
z dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 654 poz. 3997);

w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą
ochrony przyrody
NATURA 2000 - „obszar łąkowy
Dębnicko -Tyniecki”
Przeznaczenie działek jest zgodne z ustaleniami obowiązującego
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, w którym działka wchodzi w skład
wyodrębnionej kategorii terenów o kierunku zagospodarowania tereny otwarte o funkcji: łąki, pola uprawne, sady, ogrody,
zadrzewienia. Jest to teren otwarty (ZO) z całkowitym wykluczeniem
prawa zabudowy, położony w strefie kształtowania systemu
przyrodniczego.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być
zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu
Rada Miasta Krakowa.
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Wnoszący uwagę:
Nie zgadzają się z zakwalifikowaniem
swojej działki pod ogród botaniczny i
proszą o zmianę statusu z działki rolnej na
budowlaną.
Uwagę uzasadniają:
-bliskością działki do zbiegu ulic Królówka i
Skotnicka, przy której umiejscowione są
działki budowlane.
-czterystu metrową odległością od mediów
-sześcio kilometrową odległością od centrum
Krakowa (w linii prostej), co nie równoważy
sięz zalesieniem terenu przenaczonego pod
ogród botaniczny.
-korzystnym kształtem działki i wyrównanym
terenem.
Jednocześnie informują, że wydział
Architektury i Urbanistyki UMK na Ich
wniosek rozpoczął postępowanie w sprawie
wydania warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu dl inwestycji p.n.
Budowa sześciu budynków ,mieszkalnych
jednorodzinnych , wolnostojących wraz z
garażami i wewnętrzną drogą dojazdową na
terenie działek 21 i 107 obr. 36

dz. nr 21
obr. 36

2R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

uwaga
nieuwzględniona

Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne z zawartą
w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a ustalenie
lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym kierunkiem rozwoju dla
tych niezwykle cennych terenów podmiejskich położonych w sąsiedztwie
realizowanego Kampusu UJ – w strefie „kształtowania systemu
przyrodniczego”, stanowiąc tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy
element systemu przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 21 obr. 36, uzasadniające jej nie inwestycyjny
charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich walorach
krajobrazowo
–
przyrodniczych
objętych
ochroną
prawną
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17
października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony przyrody
NATURA 2000 - „obszar łąkowy Dębnicko-Tyniecki”(wniosek złożony
w Ministerstwie ochrony Środowiska w 2005 r. – skorygowany w
zakresie granic przez MUW w Krakowie w lutym 2006 r..);
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i uszczuplić
zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
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Wnoszący uwagę:
dz. nr 266/1
Nie zgadzają się z przeznaczeniem działek
obr. 4
pod zieleń parkową Doliny Wisły – 2ZPwktórego podstawowym przeznaczeniem jest
ogólnie dostępna zieleń parkowa.
Prosi o przeznaczenie w/w działek pod
zabudowę mieszkaniową niską wolnostojącą
z możliwością prowadzenia usług.
Uwagę uzasadnia tym ,że:
-działka ma bezpośrednim dostępem do drogi
-działka znajduje się pomiędzy budynkami o nr
36 i 40
-wydane zostały warunki zabudowy dla dwóch
budynków mieszkalnych i dwóch garaży
wolnostojących dla działki sąsiedniej nr 267/6
-skażony zostanie teren w tym studnie przez
zaprojektowane pole golfowe
-zniszczona zostanie flora i fauna
-Pole golfowe będzie własnością prywatną
-nie skonsultowano z mieszkańcami
przeznaczenia terenu pod pole golfowe
-nie uwzględniono wielokrotnie składanych
przez mieszkańców wniosków o zmianę
przeznaczenia terenu pod zbudowę
mieszkaniową.

2ZPw
Tereny zieleni Parkowej
doliny Wisły z
podstawowym
przeznaczeniem pod
ogólnie dostępną zieleń
parkową w obszarze
węzłowym korytarza
ekologicznego rzeki Wisły

uwaga
nieuwzględniona

Działka jest położona przy ul. Wielkanocnej – w rejonie rozproszonej
zabudowy.
Całość terenu 2ZPw położona jest w obrębie prawobrzeżnego klina zieleni,
który w strukturze przyrodniczej miasta, podobnie jak tereny po północnej
stronie Wisły posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania przyrodniczego
miasta a tym samym jakości życia mieszkańców. Powierzchnię terenu
stanowi kompleks pól uprawnych i łąk, który w całości jest przedpolem
widokowym dla panoramy zrębowego wzgórza po lewej stronie Wisły
z dominantami Klasztoru na Bielanach oraz „zamku” w Przegorzałach.
Rzeka Wisła i jej otoczenie, jest obecnie najważniejszym elementem
struktury przyrodniczej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ponadlokalnym
(obszar węzłowy p.n. 16K–Obszar Krakowski, w sieci o znaczeniu krajowym
ECONET-PL.
Teren (2ZPw) położony na północ od ul. Widłakowej znajduje się w obszarze
potencjalnego zagrożenia powodzią; potencjalnego zasięgu zalewu wody
stuletniej Q 1% i wody tysiącletniej Q 0,1%;
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu istniejącą zabudowę pozostawia się
z możliwością remontów i przebudowy z zachowaniem dotychczasowych
gabarytów (§ 6 ust. 3).
Przeznaczenie działki w projekcie planu jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, w którym jest to teren parku rzecznego.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa
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Wnosząca uwagę (na powielonym druku):
dz. nr 45 do 61
1. Zgłasza protest do projektu planu , gdyż obr. 37
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności.
2. Wnioskuje o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działek od 45 do 61 obr. 37
Uwagę uzasadnia tym, że w sąsiednim rejonie
terenu 7R(Z) znajduje się zabudowa, nie ma
znaczących przeszkód ekologicznych, teren
jest łatwy do uzbrojenia i dogodny dla niskiej
zabudowy.

7R(Z)
Tereny rolnicze
z przeznaczeniem
zgodnie z
dotychczasowym
użytkowaniem pod łąki
i pastwiska oraz
zadrzewienia i
zakrzewienia śródpolne

uwaga
nieuwzględniona

Teren 7R(Z) w całości jest położony w obszarze Łąk Skotnickich o
unikalnych walorach przyrodniczych, wskazanych do objęcia ochroną
- wg przepisów odrębnych o ochronie przyrody – jako „użytek
ekologiczny”.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
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Wnosząca uwagę:
1. Zgłasza protest do projektu planu, gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z kolej jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskuje o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działek nr. 118,221 obr. 3
3. i działek 68,102 obr. 4

Ad. 2.
Ad. 2
Dz. nr. 118,221 1R(Z)n
Tereny ogrodu
obr. 3
botanicznego
z przeznaczeniem pod
Ad. 3.
ogród botaniczny
Dz. nr 68,102
w rozumieniu przepisów
obr. 4
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi
być zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu
planu Rada Miasta Krakowa.
uwaga
nieuwzględniona

Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.
Ad. 2.
Działki są położone w oddaleniu od terenów zainwestowanych.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne z zawartą

w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a ustalenie
lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym kierunkiem rozwoju dla
tych niezwykle cennych terenów podmiejskich położonych w sąsiedztwie
realizowanego Kampusu UJ – w strefie „kształtowania systemu
przyrodniczego”, stanowiąc tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy
element systemu przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działki nr 118, 221 obr. 3, uzasadniające ich nie
inwestycyjny charakter to ich położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich walorach
krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną prawną
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia
17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 654 poz.
3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony Środowiska w
2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez MUW w Krakowie w
lutym 2006 r.);
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i uszczuplić
zasób przyrodniczy.

Ad. 3
2ZPw
Tereny zieleni Parkowej
doliny Wisły z
podstawowym
przeznaczeniem pod
ogólnie dostępną zieleń
parkową w obszarze
węzłowym korytarza
ekologicznego rzeki Wisły

.

Ad. 3.
Działki położone są w rejonie ul Falistej, w terenie niezainwestowanym.
Całość terenu 2ZPw położona jest w obrębie prawobrzeżnego klina zieleni,
który w strukturze przyrodniczej miasta, podobnie jak tereny po północnej
stronie Wisły posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania przyrodniczego
miasta a tym samym jakości życia mieszkańców. Powierzchnię terenu
stanowi kompleks pól uprawnych i łąk, który w całości jest przedpolem
widokowym dla panoramy zrębowego wzgórza po lewej stronie Wisły
z dominantami Klasztoru na Bielanach oraz „zamku” w Przegorzałach.
Rzeka Wisła i jej otoczenie, jest obecnie najważniejszym elementem
struktury przyrodniczej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ponadlokalnym
(obszar węzłowy p.n. 16K–Obszar Krakowski, w sieci o znaczeniu krajowym
ECONET-PL.
Teren (2ZPw) położony na północ od ul. Widłakowej znajduje się w obszarze
potencjalnego zagrożenia powodzią; potencjalnego zasięgu zalewu wody
stuletniej Q 1% i wody tysiącletniej Q 0,1%;
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu istniejącą zabudowę pozostawia się
z możliwością remontów i przebudowy z zachowaniem dotychczasowych
gabarytów (§ 6 ust. 3).
Przeznaczenie działek w projekcie planu jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, w którym jest to teren parku rzecznego.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa.
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Wnoszący uwagę:
1. Zgłasza protest do projektu planu, gdyż
nie uwzględniono w nim potrzeb
mieszkaniowych ludności, co z kolej jest
źródłem konfliktu społecznego.
2. Wnioskuje o wyznaczenie w projekcie
planu terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniową, w
szczególności działki nr. 160 obr. 2

Ad. 2
Dz. nr. 160
obr. 2

1ZPw
Tereny zieleni Parkowej
doliny Wisły z
podstawowym
przeznaczeniem pod
ogólnie dostępną zieleń
parkową w obszarze
węzłowym korytarza
ekologicznego rzeki Wisły

Uwaga
nieuwzględniona

Ad. 1.
Podstawowym celem planu jest stworzenie podstaw do realizacji
zasad zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i
historyczno – kulturowego, między innymi poprzez utrzymanie
biologicznej aktywności obszaru w strukturze miasta, jako
wartościowego elementu „zielonego pierścienia” Krakowa, przy
założeniu bezwzględnej ochrony przed zainwestowaniem i
utrzymaniu krajobrazu naturalnego - otwartego.

Ad. 2.
Działka znajduje się przy wale wiślanym w terenie projektowanego
polderu, w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m
ppt narażonym na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego
zalewu wody tysiącletniej Q 0.1% w przypadku awarii wału
przeciwpowodziowego lub przelania się przez niego wody.
Na części działki obowiązuje strefa ochrony wałów - 50 metrów od
stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły
Całość terenu 1ZPw położona jest w obrębie prawobrzeżnego klina
zieleni, który w strukturze przyrodniczej miasta, podobnie jak tereny
po północnej stronie Wisły posiadają istotne znaczenie dla
funkcjonowania przyrodniczego miasta a tym samym jakości życia
mieszkańców. Powierzchnię terenu stanowi mozaika pól uprawnych i
łąk, która w całości jest przedpolem widokowym dla panoramy
zrębowego wzgórza po lewej stronie Wisły z dominantami Klasztoru
na Bielanach oraz „zamku” w Przegorzałach.
Rzeka Wisła, jest obecnie najważniejszym elementem struktury
przyrodniczej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ponadlokalnym
(obszar węzłowy p.n. 16K–Obszar Krakowski, w sieci o znaczeniu
krajowym ECONET-PL.
Uwarunkowania powyższe są nadal aktualne, zostały potwierdzone w
procesie sporządzania planu.
Zgodnie z tymi uwarunkowaniami prawnymi w nin. projekcie planu
ochronnego - nie znaleziono wystarczających podstaw aby w
wyznaczyć teren budowlany i uszczuplić zasób przyrodniczy.
Przeznaczenie działki w projekcie planu jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, w którym jest to
teren parku rzecznego.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być
zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu
Rada Miasta Krakowa a sprawdza tę zgodność Wojewoda.
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Wnoszący uwagę (na powielonym druku)
 Kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu dotyczące przeznaczenia
i sposobu zagospodarowania i ocenia
jako nieuzasadnione i sprzeczne z
przepisami prawa.
 Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 456/18 pod
tereny mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie
funkcji podstawowych, tak w części
graficznej jak i tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyzszego

Dz. nr. 456/18
obr. 6

6R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

Uwaga
nieuwzględniona

Działka leży w oddaleniu od terenów zainwestowanych, bez dostępu
do drogi publicznej. w terenach otwartych, bezpośrednio przy Potoku
Pychowickim. Są to tereny podmokłe, narażone na podtapianie,
leżące w zasięgu potencjalnego zalewu wody stuletniej Q 1% i wody
tysiącletniej Q 0,1%.

Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 456/18 obr. 6, uzasadniające jej nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);

 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego
zalewu wody tysiącletniej Q 0.1% w przypadku awarii wału
przeciwpowodziowego lub przelania się przez niego wody.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi
być zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu
planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
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Wnosząca uwagę (na powielonym druku)
Dz. nr. 456/18
 Kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie obr. 6
planu dotyczące przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania i ocenia jako
nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami
prawa.
 Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 456/18 pod tereny
mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie funkcji
podstawowych, tak w części graficznej jak i
tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyzszego

6R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

Uwaga
nieuwzględniona

Działka leży w oddaleniu od terenów zainwestowanych, bez dostępu
do drogi publicznej. w terenach otwartych, bezpośrednio przy Potoku
Pychowickim. Są to tereny podmokłe, narażone na podtapianie,
leżące w zasięgu potencjalnego zalewu wody stuletniej Q 1% i wody
tysiącletniej Q 0,1%.

Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 456/18 obr. 6, uzasadniające jej nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego
zalewu wody tysiącletniej Q 0.1% w przypadku awarii wału
przeciwpowodziowego lub przelania się przez niego wody.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi
być zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu
planu Rada Miasta Krakowa.

Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
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Wnosząca uwagę (na powielonym druku)

Kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu dotyczące przeznaczenia i
sposobu zagospodarowania i ocenia jako
nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami
prawa.

Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 456/18 pod tereny
mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie funkcji
podstawowych, tak w części graficznej jak i
tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyzszego

Dz. nr. 456/18
obr. 6

6R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

Uwaga
nieuwzględniona

Działka leży w oddaleniu od terenów zainwestowanych, bez dostępu
do drogi publicznej. w terenach otwartych, bezpośrednio przy Potoku
Pychowickim. Są to tereny podmokłe, narażone na podtapianie,
leżące w zasięgu potencjalnego zalewu wody stuletniej Q 1% i wody
tysiącletniej Q 0,1%.

Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 456/18 obr. 6, uzasadniające jej nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego
zalewu wody tysiącletniej Q 0.1% w przypadku awarii wału
przeciwpowodziowego lub przelania się przez niego wody.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi
być zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu
planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
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Wnoszący uwagę (na powielonym druku)
 Kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu dotyczące przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania i ocenia jako
nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami
prawa.

Dz. nr. 395/2,
396
obr. 7

7R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów

Uwaga
nieuwzględniona

Działka leży po południowej stronie ul. Zakrzowieckiej w terenach
niezainwestowanych, podmokłych, narażonych na podtapianie, w
zasięgu potencjalnego zalewu wody stuletniej Q 1% i wody tysiącletniej Q
0,1%.

Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne

130

130 6.06.2007

[...]*

 Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 395/2, 396 obr. 7
pod tereny mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie funkcji
podstawowych, tak w części graficznej jak i
tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyższego

o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

Wnosząca uwagę (na powielonym druku)
Dz. nr. 197
 Kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie obr. 3
planu dotyczące przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania i ocenia jako
nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami
prawa.
 Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 197 obr. 3 pod
tereny mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie funkcji
podstawowych, tak w części graficznej jak i
tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyższego

1R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

Uwaga
nieuwzględniona

z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego dz nr: 395/2, 396 obr. 7, uzasadniające ich nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego
zalewu wody tysiącletniej Q 0.1% w przypadku awarii wału
przeciwpowodziowego lub przelania się przez niego wody.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi
być zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu
planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 197 obr. 3, uzasadniające jej nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);

Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi
być zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu
planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
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Wnoszący uwagę (na powielonym druku)
Dz. nr. 229
 Kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie obr. 3
planu dotyczące przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania i ocenia jako
nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami
prawa.
 Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 229 obr.3 pod
tereny mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie funkcji
podstawowych, tak w części graficznej jak i
tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyższego

1R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

uwaga
nieuwzględniona
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Wnosząca uwagę (na powielonym druku)
 Kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu dotyczące przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania i ocenia jako

1R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod

uwaga
nieuwzględniona

Dz. nr. 271
obr. 3

Działka leży na południe od ul. J. Śląskiego, i sięga aż do granicy
lasu.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 229 obr. 3, uzasadniające jej nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi
być zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu
planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
Działka 271 jest położona po południowej stronie ulicy Bobrowej.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
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nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami
prawa.
 Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 271 obr.3 pod
tereny mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie funkcji
podstawowych, tak w części graficznej jak i
tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyższego

ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

Wnoszący uwagę (na powielonym druku)
Dz. nr 293
Kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie obr. 3
planu dotyczące przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania i ocenia jako
nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami
prawa.
Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 293 obr. 3 pod
tereny mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie
funkcji podstawowych, tak w części
graficznej jak i tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyższego

1R(Z)n
Tereny ogrodu
botanicznego
z przeznaczeniem pod
ogród botaniczny
w rozumieniu przepisów
o ochronie przyrody,
jako inwestycji celu
publicznego

uwaga
nieuwzględniona

kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 271 obr. 3, uzasadniające jej nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi
być zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu
planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
Działka 293 jest położona po południowej stronie ulicy Bobrowej,
w terenie wolnym od zainwestowania W dotychczasowych
dokumentach planistycznych teren zawierający działkę posiadał
zawsze kategorię terenów rolniczych o funkcji: łąki, pola uprawne,
sady, ogrody - z wykluczeniem prawa zabudowy. Ponadto
południowa część działki objęta jest strefą pośredniej ochrony
konserwatorskiej fortu Winnica.
Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego działkę nr: 293 obr. 3, uzasadniające jej nie
inwestycyjny charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy Dębnicko-
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Wnoszący uwagę (na powielonym druku)
 Kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu dotyczące przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania i ocenia jako
nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami
prawa.
 Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 3 obr. 3 pod tereny
mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie funkcji
podstawowych, tak w części graficznej jak i
tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)
- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyższego
Wnoszący uwagę (na powielonym druku)
 Kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu dotyczące przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania i ocenia jako
nieuzasadnione i sprzeczne z przepisami
prawa.
 Wnosi o zmianę ustaleń przyjętych w
projekcie przedmiotowego planu, tj. o
przeznaczenie działki nr 6 obr.4 pod tereny
mieszkaniowe z przeznaczeniem
przewidzianym w projekcie planu pod
zabudowę mieszkaniową w zakresie funkcji
podstawowych, tak w części graficznej jak i
tekstowej.
Pismo zawierające uwagę obejmuje
również treść o charakterze uzasadnienia
wywiedzionego z przepisów:
- Konstytucji RP (art.64)
- Kodeksu cywilnego (art.140)

Dz. nr 3
obr. 3

poza planem

Dz. nr. 6
obr. 4

2ZPw
Tereny zieleni Parkowej
doliny Wisły
z podstawowym
przeznaczeniem pod
ogólnie dostępną zieleń
parkową w obszarze
węzłowym korytarza
ekologicznego rzeki Wisły

Tyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony
Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone
w procesie sporządzania planu
Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie znaleziono
wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany i
uszczuplić zasób przyrodniczy.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi
być zgodny z ustaleniami Studium, co stwierdza przy uchwaleniu
planu Rada Miasta Krakowa.
Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
Uwaga nie podlega rozpatrzeniu - działka nr 3 obr. 3 leży poza
obszarem objętym projektem planu w związku z czym ustalenia
projektu planu jej nie dotyczą.

uwaga
nieuwzględniona

Przyjęte w projekcie planu przeznaczenie terenu, jest zgodne
z zawartą w Studium polityką przestrzenną dla miasta Krakowa, a
ustalenie lokalizacji ogrodu botanicznego jest docelowym
kierunkiem rozwoju dla tych niezwykle cennych terenów
podmiejskich położonych w sąsiedztwie realizowanego Kampusu
UJ – w strefie „kształtowania systemu przyrodniczego”, stanowiąc
tzw. „zachodni klin zieleni” podstawowy element systemu
przyrodniczego Krakowa;
Uwarunkowania, które były podstawą przyjętych ustaleń dla terenu,
zawierającego dz nr: 6 obr. 4, uzasadniające ich nie inwestycyjny
charakter to jej położenie:
 w Bielańsko - Tynieckim Parku Krajobrazowym o wysokich
walorach krajobrazowo – przyrodniczych objętych ochroną
prawną Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z
dnia 17 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr
654 poz. 3997);
 w granicach obszaru przewidzianego do objęcia formą ochrony
przyrody NATURA 2000 - „obszar łąkowy DębnickoTyniecki”(wniosek złożony w Ministerstwie ochrony

- ustawy (art.17)
oraz z wyroków NSA i Sądu Najwyższego

Środowiska w 2005 r. – skorygowany w zakresie granic przez
MUW w Krakowie w lutym 2006 r.);
 w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych 0-1,5m ppt
narażonym na podtopienia, częściowo w zasięgu potencjalnego
zalewu wody tysiącletniej Q 0.1% w przypadku awarii wału
przeciwpowodziowego lub przelania się przez niego wody.
Uwarunkowania te są nadal aktualne, zostały potwierdzone w procesie
sporządzania planu. Zgodnie z powyższymi uwarunkowaniami - nie
znaleziono wystarczających podstaw aby w wyznaczyć teren budowlany
i uszczuplić zasób przyrodniczy.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu istniejącą zabudowę pozostawia się
z możliwością remontów i przebudowy z zachowaniem dotychczasowych
gabarytów (§ 6 ust. 3).
Przeznaczenie działek w projekcie planu jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa, w którym jest to teren parku rzecznego.
Projekt planu zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2007 r. musi być zgodny z ustaleniami
Studium, co stwierdza przy uchwaleniu planu Rada Miasta Krakowa

Do czasu realizacji docelowych inwestycji - działki pozostawia się
w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, a zatem nie
ograniczono
prawa
dotychczasowego
dysponowania
i
użytkowania nieruchomości.
Ponadto żaden z wymienionych w uwadze przepisów prawa nie
został naruszony ustaleniami projektu planu.
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

