Załącznik do Zarządzenia Nr 222/2007
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2007 r.

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „OLSZANICA”
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 15 stycznia 2007 r.
W ww. terminie zostały złożone wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie.
Lp.

1.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

15.01.2007r. Agro System Sp. z o.o.

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego „pod ekstensywne wielorodzinne
budownictwo mieszkaniowe”.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działki nr 66/1, 90, 91,
93, 95, 96 obr. 52 jedn.
ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono zamierzeniami inwestycyjnymi
Wnioskodawcy (budowa kompleksu budynków mieszkaniowych
„z podstawowym zakresem usług, o charakterze ekstensywnym”).

2.

10.01.2007r. [...]*

Wniosek o „możliwość przekształcenia działki na budowlaną
(budownictwo jednorodzinne – siedliskowe)”.
Wniosek uzasadniono zamierzeniami inwestycyjnymi
Wnioskodawcy oraz zamiarem dokonania podziału działki.

Działka nr 68 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie. Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

3.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

15.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o „włączenie działki w obręb terenów planowanych do
zabudowy budynkami”.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 66/2 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

Wniosek uzasadniono:
- dostępnością urządzeń infrastruktury technicznej,
- zaprzestaniem działalności rolniczej, wynikającym z ograniczeń
prawnych oraz występowania niskiej klasy gleb,
- istniejącym zapotrzebowaniem w Krakowie na budynki „tego
typu, jakie planuje wznieść” Wnioskodawca,
- występowaniem „w rejonie” działki zabudowy „tego typu”,
- „optymalnym położeniem komunikacyjnym” działki.

4.

10.01.2007r. [...]*

Wniosek o „zmianę kwalifikacji działek na działki budowlane.

5.

09.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekształcenie działek na działki budowlane”.

Działki nr 1344/2, 1345/2,
1347/2, 1346/2, 1284/7,
1284/8, 1284/9, 1285/2,
1287/2.
Działki nr 128/1, 144 obr.
52 jedn. ewid. Krowodrza

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: sąsiedztwo terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną oraz sąsiedztwo terenów
zabudowanych nie mogą przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.
wniosek
W obszarze objętym sporządzanym planem nie ma działek oznaczonych numerami wskazanymi we wniosku.
nieuwzględniony
wniosek
nieuwzględniony

Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie. Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

6.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

09.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o „wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego
użytek rolny” i przeznaczenie go „na działkę budowlaną.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 128/2 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono uzyskaną „zgodą na budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego” i przeznaczenie części działki pod
zabudowę.

7.

10.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekształcenie nieruchomości rolnej na działki
budowlane”.

Działka nr 38 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

8.

15.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną.

Działka nr 158 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza
(wg dostępnej ewidencji
działka nr 158 została
podzielona na działki
nr 158/1 i nr 158/2)

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej nie podlega problematyce i procedurze sporządzania planu – jest to odrębna decyzja
administracyjna uzyskiwana na etapie występowania o pozwolenie na budowę.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

9.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

12.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

Wniosek o „umieszczenie działki w terenach zabudowy
mieszkaniowej”.

Działka nr 45/17 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

10. 12.01.2007r. [...]*
R
E
G

Wniosek o przeznaczenie działki na pasiekę, ośrodek apiterapii oraz
budynek mieszkalny jednorodzinny.

Działki nr 167, 169, obr.
52 jedn. ewid. Krowodrza

11. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o: „przekazanie członkom rodziny terenu działki pod
zabudowę domu jednorodzinnego”.

Wniosek uzasadniono tym, że:
- zagospodarowanie działki w sposób wskazany we wniosku
pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy,
- w sąsiedztwie istnieją zabudowane działki,
- przedmiotowe działki, podobnie jak tereny Zwierzynieckiego
Parku Kulturowego „nie leżą w „szczerym polu” – lecz w terenie
już częściowo zabudowanym” i przylegają do drogi
prowadzącej do portu lotniczego w Balicach,
- uniemożliwienie zagospodarowania działek zgodnie
z wnioskiem będzie to pozbawienie Właścicieli „szansy
wykorzystania gruntów” w sposób odpowiadający Ich
potrzebom i będzie przejawem braku zrozumienia tych potrzeb.

Działka nr: 39 obr. 52

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa – wraz z innymi przepisami – sposób
wykonywania prawa własności nieruchomości. W zakresie podniesionego w uzasadnieniu wniosku pozbawienia Właścicieli „szansy
wykorzystania gruntów” istotne są przepisy art. 36 i art. 37 ustawy, określające możliwość i warunki występowania z roszczeniami
odszkodowawczymi.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

12. 09.01.2007r. [...]*

Wniosek o:
1) nie przeznaczanie działek pod zalesienie,
2) „przekwalifikowanie na działkę budowlaną”.

Działka nr 64/6 obr. 19
jedn. ewid. Krowodrza

13. 09.01.2007r. [...]*
K

Wniosek o:
1) nie przeznaczanie działki pod zalesienie,
2) „przekwalifikowanie na działkę budowlaną”.

Działka nr 64/5 obr. 19
jedn. ewid. Krowodrza

14. 04.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie działki „na cele budownictwa
jednorodzinnego – domy w zabudowie szeregowej lub
wolnostojącej”.

Działka nr 202 obr. 52
jedn. ewid

Wniosek uzasadniono tym, że teren ograniczony ulicami Rzepichy
i Leśmiana jest częściowo zabudowany, posiada „częściowo dobrą
infrastrukturę techniczną”, a zabudowanie działki, o której mowa
we wniosku, będzie kontynuacją istniejącej zabudowy i przyczyni
się do jej porządkowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Studium, określając strefę zwiększania lesistości, uzależnia wskazanie terenów przeznaczonych do zalesienia od dokonania analizy
celowości zalesienia. Ewentualne przeznaczenie w planie miejscowym terenu pod zalesienie nie nakłada obowiązku zalesienia działek.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Studium, określając strefę zwiększania lesistości, uzależnia wskazanie terenów przeznaczonych do zalesienia od dokonania analizy
celowości zalesienia. Ewentualne przeznaczenie w planie miejscowym terenu pod zalesienie nie nakłada obowiązku zalesienia działek.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: sąsiedztwo terenów zabudowanych i sąsiedztwo terenów wyposażonych w infrastrukturę
techniczną nie mogą przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

15. 20.12.2006r. [...]*

16. 05.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o uwzględnienie „wniosku dotyczącego działek nr 127/3,
127/2, 127/1 obr. 52, przy ulicy Głogowiec w Krakowie”, który
„dotyczy możliwości zabudowy” tych działek
Wniosek uzasadniono tym, że:
- działki dostępne z tej samej drogi publicznej są zabudowane,
- działki posiadają dostęp do dróg publicznych
- „istnieje uzbrojenie terenu”,
- ulica Głogowiec w części dojazdowej do działki jest oświetlona,
- działka nie znajduje się w wyznaczonych w Studium: terenach
zieleni fortecznej, publicznej ani leśnej, strefie ochrony sylwety
Miasta, „strefie punktów i ciągów widokowych” oraz graniczy
z wyznaczonymi w Studium terenami zabudowanymi i
zainwestowanymi,
- w stosunku do przedmiotowych działek toczy się postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy
- w sprawie możliwości podjęcia na działkach budowy lub zmiany
przeznaczenia działek Wnioskodawca prowadzi „korespondencję
z urzędami” od 1987 roku,
- zamiarem przekazania jednego z budynków, które zostaną
wzniesione na działkach na cel dobroczynny.
Wniosek o przeznaczenie działki „na cele budownictwa
jednorodzinnego – domy w zabudowie szeregowej lub
wolnostojącej”.
Wniosek uzasadniono tym, że teren pomiędzy ulicami Rzepichy
i Leśmiana jest częściowo zabudowany, posiada „częściowo dobrą
infrastrukturę techniczną”, a zabudowanie działki, o której mowa
we wniosku, będzie kontynuacją istniejącej zabudowy i przyczyni
się do jej porządkowania.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działki nr 127/1, 127/2,
127/3 obr. 52 jedn. ewid.
Krowodrza

Działka nr 199 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: dostępność działek z dróg publicznych, sąsiedztwo terenów zabudowanych i sąsiedztwo terenów
wyposażonych w infrastrukturę techniczną nie mogą przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we
wniosku, pod zabudowę.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: sąsiedztwo terenów zabudowanych i sąsiedztwo terenów wyposażonych w infrastrukturę
techniczną nie mogą przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

17. 08.01.2007r. [...]*
J

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o przeznaczenie działki „na cele budownictwa
jednorodzinnego – domy w zabudowie szeregowej
lub wolnostojącej”.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 198 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono tym, że teren pomiędzy ulicami Rzepichy
i Leśmiana jest częściowo zabudowany, posiada „częściowo dobrą
infrastrukturę techniczną”, a zabudowanie działki, o której mowa
we wniosku, będzie kontynuacją istniejącej zabudowy i przyczyni
się do jej porządkowania.

18. 15. 01.2007r. [...]*

Wniosek o „zmianę kwalifikacji działki z rolnej na budowlaną”.
Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy.

19. 10.01.2007r. [...]*
A

Wniosek o „ujęcie działek pod budownictwo jednorodzinne
z jednoczesną możliwością otworzenia działalności gospodarczej”.
Wniosek uzasadniono tym, że:
- „w niedalekim sąsiedztwie” istnieją domy mieszkalne,
- działki posiadają dojazd od ulicy Olszanickiej i od ulicy
Glogowiec
Wniosek uzasadniono także potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawców.

Działka nr 146 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Działki nr 121, 125 obr.
52 jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w strefie ochrony wartości kulturowych – rewaloryzacji,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: sąsiedztwo terenów zabudowanych i sąsiedztwo terenów wyposażonych w infrastrukturę
techniczną nie mogą przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku sąsiedztwo terenów zabudowanych oraz to, że działki posiadają dojazd z istniejących ulic, nie
może przesądzać o przeznaczeniu terenów w których położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

20. 10.01.2007r. [...]*
A

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o „przekwalifikowanie działki z możliwością zabudowy
budynkiem mieszkalnym (zabudowa niska)”.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 147 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono „intensywną rozbudową Chełmu –
Zakamycze w niedalekim sąsiedztwie”.

21. 10.01.2007r. [...]*
A

1. Wniosek o „przekształcenie działki 110 obr. 52 na działkę
budowlaną (budownictwo niskie – jednorodzinne)”, uzasadniony
potrzebami mieszkaniowymi rodziny Wnioskodawców oraz
walorami krajobrazowymi działki.
2. Wniosek o „przekształcenie działki 46/1 na działkę z
możliwością zabudowy”, uzasadniony położeniem działki przy
ulicy Olszanickiej, umożliwiającym dojazd.

Działki nr 110, 46/1 obr.
52 jedn. ewid. Krowodrza

22. 15.10.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie działki na cele budowlane.

Działka nr 98 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono zamiarem budowy budynków mieszkalnych
i usługowych.

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku sąsiedztwo terenów zabudowanych nie może przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których
położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.
Ad 1.
Ad 1. Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
wniosek
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
nieuwzględniony
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
Ad 2.
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
wniosek
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
nieuwzględniony
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Ad 2. Wniosek nie został uwzględniony z tych samych powodów, o których mowa w Ad 1. Ponadto podniesione w uzasadnieniu
wniosku położenie działki przy drodze zapewniającej dojazd nie może przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka
wskazana we wniosku, pod zabudowę.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

23. 15.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o „przekwalifikowanie działki na działkę budowlaną”.
Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi raz potrzebami
mieszkaniowymi rodziny Wnioskodawcy.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 119
obr. 52 jedn. ewid.
Krowodrza

24. 01.12.2007r. [...]*

Wniosek o „zmianę kwalifikacji działki rekreacyjnej na działkę
budowlaną”.

Działka nr 45/18 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

25. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekwalifikowanie terenu pod budownictwo
mieszkaniowo – usługowe”.

Działki nr 140 i 77 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

26. 12.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o „zmianę przeznaczenia działki z działki rolnej na działkę
pod zabudowę jednorodzinną”.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 44/3 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono zamiar budowy domu mieszkalnego
jednorodzinnego.

27. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną
Wniosek uzasadniono tym, ze „w bezpośrednim sąsiedztwie”
istnieje zabudowa jednorodzinna z częścią komercyjną.

28. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o „uwzględnienie w planie zagospodarowania działki jako
terenu budowlanego”.
Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy

Działka nr 107 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Działki nr 23/2, 74, 76,
107 obr. 52 jedn. ewid.
Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku sąsiedztwo terenów zabudowanych nie może przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których
położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

29. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekwalifikowanie terenu pod budownictwo
mieszkaniowo – usługowe”

Działki nr 140 i 77 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

30. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o „uwzględnienie w planie zagospodarowania działki jako
terenu budowlanego”.

Działka nr 28 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy

31. 11.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą

Działka nr 97 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

32. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o „uwzględnienie w planie zagospodarowania działki jako
terenu budowlanego”.

Działka nr 26 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

33. 09.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wraz z niezbędną do jej funkcjonowania
infrastrukturą techniczną i drogową.

Działka nr 179/2 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

34. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekształcenie działki na budowlaną” i umożliwienie
budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.

Działka nr 60 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono tym, że posiada ona dojazd z ulicy
Olszanickiej i z ulicy Głogowiec oraz tym, że „w niedalekim
sąsiedztwie rozbudowuje się Chełm Zakamycze”

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w strefie ochrony wartości kulturowych – rewaloryzacji,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: sąsiedztwo terenów zabudowanych oraz to, że działki posiadają dojazd z istniejących ulic, nie
może przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

35. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekwalifikowanie działki na działkę budowlaną pod
zabudowę jednorodzinną”.

Działka nr 197 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

36. 09.01.2007r. [...]*

Wniosek o uwzględnienie „przy ustalaniu planu zagospodarowania
przestrzennego” zamierzenia, polegającego na:
1) budowie sześciu budynków mieszkalnych w zabudowie
bliźniaczej z garażami – parterowych, częściowo
podpiwniczonych z poddaszem użytkowym, przekrytych
dachami dwu- lub czterospadowymi o kącie nachylenia połaci
37° – 45° i maksymalnej wysokości 9 metrów do kalenicy
dachu;
2) podziale działki na sześć działek o powierzchni 650 m2.

Działka nr 194 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono tym, że teren działki nie jest zabudowany,
zabudowę sąsiednią stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne
dwukondygnacyjne i dojazd do działki zapewnia ulica
Kosmowskiej.

37. 08.01.2007r. [...]*

Do wniosku załączono m. in. kopię decyzji Prezydenta Miasta
Krakowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy – wraz
z opiniami uzyskanymi do tej decyzji – oraz kopię odwołania od tej
decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Wniosek „o zmianę przeznaczenie działki i uwzględnienie jej jako
terenu pod budownictwo jednorodzinne”.
Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy oraz brakiem możliwości prowadzenia
gospodarstwa rolnego.

Działka nr 54/14 obr. 19
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w strefie ochrony wartości kulturowych – rewaloryzacji,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
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38. 10.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekształcenie działki z rolnej na budowlaną”

Działka nr 82 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

39. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o „uwzględnienie działki pod budowę domków
jednorodzinnych”.

Działki nr 53, 109 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

40. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie części działek w granicach
opracowywanego planu pod zabudowę mieszkaniową”.

Działka nr 180
(wg dostępnej ewidencji
działka nr 180 została
podzielona na działki
nr 180/1 i nr 180/2)
i działka nr 181 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

41. 31.12.2006 r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o „uwzględnienie działek w ramach terenów objętych
budownictwem jednorodzinnym”.
Wniosek uzasadniono tym, że działka której dotyczy wniosek jest
przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia
warunków zabudowy , w trakcie którego uzyskano pozytywną
opinię Dyrekcji Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działki 158/1 i 158/2
obr. 52 jedn. ewid.
Krowodrza

42. 29.12.2007r. [...]*

Wniosek o „przekształcenie działki rolnej na budowlaną”.

Działka nr 138 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

43. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o „uwzględnienie w planie zagospodarowania działki jako
terenu budowlanego”.

Działka nr 87/2
obr. 53 jedn. ewid.
Krowodrza

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy.

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Opinia do decyzji administracyjnej (w tym wypadku – do decyzji o ustaleniu warunków zabudowy) nie jest dokumentem
przesądzającym o przeznaczeniu terenów w planie miejscowym. Zgodnie z ustawą projekt planu będzie odrębnie uzgadniany, m. in. z
Dyrekcją Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

44. 10.01.2007r. [...]*

Wniosek o „ujęcie działki w obszarze budownictwo mieszkaniowe”. Działka nr 19/2 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza
Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi właścicieli
działki.

45. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekwalifikowanie działki z rolnej na budowlaną”.

Działki nr 45/4, 45/21
obr. 52 jedn. ewid.
Krowodrza

46. 11.12.2006r. [...]*

Wniosek o „włączenie działki do terenów przeznaczonych w planie
miejscowym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej oraz umożliwienie podziału działki na trzy części,
w poprzek jej długości, z wydzieleniem dojazdu”.

Działka nr 129/1 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

47. 10.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o włączenie” działki w obręb terenów planowanych do
zabudowy budynkami”.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 67 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono:
- zamiarem budowy budynku mieszkalnego,
- wystąpieniem przez Wnioskodawcę o ustalenie warunków
zabudowy,
- dostępnością urządzeń infrastruktury technicznej,
- zaprzestaniem działalności rolniczej, wynikającym z ograniczeń
prawnych oraz niskiej klasy gleb,
- „zapotrzebowaniem na budynki mieszkalne w Krakowie”,
- występowaniem „w rejonie działki” zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- „optymalnym położeniem komunikacyjnym” działki.

48. 09.01.2007r. [...]*
S
A

Wniosek o „uwzględnienie w planie zagospodarowanie działki jako
terenu budowlanego”.

49. 09.01.2007r. [...]*
S
A

Wniosek o „uwzględnienie w planie zagospodarowania działki jako
terenu budowlanego”.

Działka nr 33 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy.

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy

Działka nr 87/1 obr. 53
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: dostępność komunikacyjna działki, sąsiedztwo terenów zabudowanych i sąsiedztwo terenów
wyposażonych w infrastrukturę techniczną nie mogą przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we
wniosku, pod zabudowę.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

50. 15.10.2007r. [...]*
S

Wniosek o „uwzględnienie działki jako działki pod budowę dwóch
domów jednorodzinnych”

Działka nr 116 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

51. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną.

Działka nr 158 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza
(wg dostępnej ewidencji
działka nr 158 została
podzielona na działki
nr 158 /1 i nr 158/2)

52. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na lokalizację „domków jednorodzinnych”.

Działki nr 45/21, 45/13,
45/19 obr. 52 jedn. ewid.
Krowodrza

Wniosek uzasadniono tym, że przedmiotowe działki znajdują się
w centrum obszaru objętego sporządzanym planem i posiadają
wysokie walory krajobrazowe.

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

53. 15.10.2007r. [...]*
T

Wniosek o „ujęcie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obszaru działek jako terenu budowlanego”.

Działki nr 45/21, 45/13
obr. 52 jedn. ewid.
Krowodrza

54. 12.01.2007r. Nieruchomości
Małopolska sp. z o.o.

Wniosek o „zakwalifikowanie działki pod budownictwo
mieszkaniowe”.

Działka nr 45/16 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

55. 09.01.2007r. [...]*

Wniosek o umożliwienie budowy na wskazanych działkach
zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej.

Działki nr 126/1, 126/2,
126/3, 126/4 obr. 52 jedn.
ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

56. 09.01.2007r. [...]*

Wniosek o umożliwienie budowy na wskazanych działkach
zabudowy jednorodzinnej szeregowej.

Działki nr 126/1, 126/2,
126/3, 126/4 obr. 52 jedn.
ewid. Krowodrza

57. 09.01.2007r. [...]*

Wniosek o umożliwienie budowy na wskazanych działkach
zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.

Działki nr 126/1, 126/2,
126/3, 126/4 obr. 52 jedn.
ewid. Krowodrza

58. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną
bliźniaczą

Działka nr 156 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

59. 10.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o włączenie działek w obręb terenów planowanych do
zabudowy budynkami jednorodzinnymi dwukondygnacyjnymi.
Wniosek uzasadniono:
- zamiarem budowy grupy domów jednorodzinnych,
- wystąpieniem przez Wnioskodawcę o ustalenie warunków
zabudowy,
- dostępnością urządzeń infrastruktury technicznej,
- zaprzestaniem działalności rolniczej, wynikającym z ograniczeń
prawnych oraz niskiej klasy gleb,
- „zapotrzebowaniem na budynki mieszkalne w Krakowie”,
- występowaniem „w rejonie działki” zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- „optymalnym położeniem komunikacyjnym” działki.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działki nr 159/2, 160/2,
162, obr. 52 jedn. ewid.
Krowodrza

60. 05.01.2007r. [...]*
J
F

Wniosek o „przekształcenie nieruchomości rolnej na działki
budowlane”

Działki nr 299/1, 299/2,
299/3, obr. 52 jedn. ewid.
Krowodrza

61. 11.12.2006r. [...]*
P
A
J

Wniosek o przeznaczenie działki „na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej – domy w zabudowie szeregowej lub
wolnostojącej”.

Działka nr 201 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawców oraz tym, że teren pomiędzy ulicami Rzepichy
i Leśmiana jest częściowo zabudowany, posiada „częściowo dobrą
infrastrukturę techniczną”, oraz tym, że zabudowanie działki,
o której mowa we wniosku, będzie kontynuacją istniejącej
zabudowy i przyczyni się do jej porządkowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: dostępność komunikacyjna działek, sąsiedztwo terenów wyposażonych w infrastrukturę
techniczną i sąsiedztwo terenów zabudowanych nie mogą przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we
wniosku, pod zabudowę.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: sąsiedztwo terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną i sąsiedztwo terenów
zabudowanych nie mogą przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

62. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek „aby na działce można było budować domy, czyli aby
działka stała się działką budowlaną”.

Działka nr 112 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

63. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekształcenie działki na budowlaną”.

Działka nr 92 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy.

64. 11.01.2007r. [...]*

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

Działka nr 55 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

65. 11.01.2007r. [...]*
J

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działki nr 61, 46/1, obr.
52 jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawców.

66. 09.01.2007r. [...]*
R

Wniosek o przeznaczenie działek pod budownictwo jednorodzinne.

Działki nr 111, 115, obr.
52 jedn. ewid. Krowodrza

67. 05.01.2007r. [...]*
K

Wniosek o przeznaczenie działki „na cele budownictwa
jednorodzinnego – domy w zabudowie szeregowej lub
wolnostojącej”.

Działka nr 196 obr. 52
jedn. ewid Krowodrza

Wniosek uzasadniono tym, że teren pomiędzy ulicami Rzepichy
i Leśmiana jest częściowo zabudowany, posiada „częściowo dobrą
infrastrukturę techniczną”, a zabudowanie działki, o której mowa
we wniosku, będzie kontynuacją istniejącej zabudowy i przyczyni
się do jej porządkowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku: sąsiedztwo terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną i sąsiedztwo terenów
zabudowanych nie mogą przesądzać o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

68. 15.01.2007r. Stowarzyszenie
Krakowska Liga Ochrony
Natury

Wniosek o objęcie granicą planu terenów położonych pomiędzy
obszarem objętym sporządzanym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chełm- Zakamycze II”,
a obszarem objętym sporządzanym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica”.

69. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o „wydanie decyzji zmieniającej dotychczasowe
przeznaczenie działki z rolnej na budowlaną” i „przyznanie prawa
do podziału i zabudowy nieruchomości budynkiem
jednorodzinnym”.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Nie objęte granicami
sporządzanych planów
tereny położone wzdłuż
ulic: Rzepichy, Wyżgi,
Głogowiec, Pod
Szańcami, Kosmowskiej,
Nad Źródłem, Leśmiana,
Pod Skałą – oraz tereny
położone na południe od
ulicy Olszanickiej ,
na odcinku pomiędzy
granicą obszaru objętego
sporządzanym planem
obszaru „Olszanica”,
a granicą obszaru
objętego sporządzanym
planem obszaru „Chełm Zakamycze II”.
Działka nr 54/10
obr. 19 jedn. ewid.
Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Granica obszaru objętego sporządzanym planem została ustalona uchwałą Nr CXVIII/1267/06 Rady Miasta Krakowa z dnia
nieuwzględniony
11 października 2006 r. Procedura sporządzania planu miejscowego, określona przepisami ustawy, nie przewiduje wprowadzania zmian
granic planu w trakcie jego sporządzania.
Przystąpienie do sporządzania planu jest następstwem ustanowienia Zwierzynieckiego Parku Kulturowego – zgodnie z przepisem
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dla obszarów na których utworzono park kulturowy, sporządza
się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Granice obszaru objętego sporządzanym planem zostały ustalone
odpowiednio do przebiegu granic Parku i z uwagi na cel, dla którego plan jest sporządzany, rozszerzanie granic jego obszaru jest niezasadne.
Nie wyklucza to podjęcia sporządzania odrębnego planu miejscowego dla obszaru objętego wnioskiem; w tym zakresie Wnioskujący
otrzyma odrębną odpowiedź.

wniosek
nieuwzględniony

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy

70. 8.01.2007r.

[...]*

Wniosek o „uwzględnienie działki w ramach terenów objętych
budownictwem jednorodzinnym wolnostojącym”.
Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy”.

Działka nr 185 obr. 19
jedn. ewid. Krowodrza

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

wniosek
nieuwzględniony

Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

71. 8.01.2007r.

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

[...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o „o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną”.
Wniosek uzasadniono podejmowanymi próbami uzyskania decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy, pełnym uzbrojeniem
sąsiadującego terenu oraz potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy.

72. 8.01.2007r.

[...]*

Wniosek o „uwzględnienie działki w ramach terenów objętych
budownictwem jednorodzinnym”.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 54/8 obr. 19
jedn. ewid. Krowodrza

Działka nr 54/9 obr. 19
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy, oraz toczącym się postępowaniem
administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

73. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekwalifikowanie działki rolniczej na działkę
budowlaną”

Działka nr 45/5 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Podniesione w uzasadnieniu wniosku sąsiedztwo terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną nie może przesądzać
o przeznaczeniu terenów, w których położona jest działka wskazana we wniosku, pod zabudowę.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

74. 12.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o „przeznaczenie działki na działkę budowlaną
z możliwością zabudowy jednorodzinnej”.
Wniosek uzasadniono zamiarem budowy domu jednorodzinnego.

75. 12.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przeznaczenie działki na budowlaną z możliwością
zabudowy jednorodzinnej”

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 27/2, obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza i
działka nr 245/2.

Działka numer 27/1 obręb
52 jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono zamiarem budowy domu jednorodzinnego.

76. 09.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekształcenie działki rolnej na działki budowlaną” –
dla lokalizacji zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Działka nr 83 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

77. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekwalifikowanie na kategorię M4”.

Działki nr 45/8, 45/9 obr.
52 jedn. ewid. Krowodrza

78. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o „przekształcenie” działki rolnej na działkę budowlaną.

Działka nr 172 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

79. 09.01.2007r. [...]*

Wniosek o „uwzględnienie w planie zagospodarowanie działki jako
terenu budowlanego”.

Działka nr 18/2 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi rodziny
Wnioskodawcy.

80. 15.01.2007r. [...]*

Wniosek o „zaplanowanie zabudowy mieszkalnej na działce”.

Działka nr 149/3 obr. 51
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w strefie ochrony wartości kulturowych – rewaloryzacji,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Działka wskazana we wniosku położona jest poza obszarem objętym granicami sporządzanego planu.
nieuwzględniony

Lp.

DATA
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IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

81. 12.01.2007r. [...]*

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek o „przekształcenie” działki na działkę budowlaną – tak,
aby umożliwić budowę domu mieszkalnego i rozpoczęcia
działalności gospodarczej.

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
Działka nr 143 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

Wniosek uzasadniono potrzebami mieszkaniowymi Wnioskodawcy.

82. 09.01.2007r. [...]*
B

Wniosek o:
1) nie przeznaczanie działek pod zalesienie,
2) „przekwalifikowanie na działkę budowlaną”.

Działki nr 63/1, 64/4,
64/7, 65/2 obr. 19 jedn.
ewid. Krowodrza

83. 15.01.2007r. [...]*
J

Wniosek o „ustalenie” działki budowlanej”.

Działka r 179/1 obr. 52
jedn. ewid. Krowodrza

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działki wskazane
we wniosku położone są:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzą działki wskazane we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
Studium, określając strefę zwiększania lesistości, uzależnia wskazanie terenów przeznaczonych do zalesienia od dokonania analizy
celowości zalesienia. Natomiast przeznaczenie w planie miejscowym terenu pod zalesienie nie tworzy obowiązku zalesienia działek.
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w strefie ochrony sylwety Miasta,
- w strefie ochrony wartości kulturowych – rewaloryzacji,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.

Lp.

DATA
złożenia
wniosku

IMIĘ i NAZWISKO
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ
(adresy w dokumentacji
planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY
84. 12.01.2007r. [...]*
Wniosek o „przekształcenie działki na budowlaną”.
Działka nr 104 obr. 52
wniosek
Obszar objęty sporządzanym planem został objęty ochroną, poprzez ustanowienie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Celem
jedn. ewid. Krowodrza
nieuwzględniony
powołania Parku była ochrona wartości krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, powstrzymanie degradacji jego obszaru, zachowanie
Wniosek uzasadniono tym, że:
otwartych terenów łąk i pól, terenów leśnych, zachowanie układu dróg i systemów fortyfikacyjnych oraz ochrona przed niepożądaną
- sąsiednia działka jest zabudowana,
urbanizacją. Sporządzany plan ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniających ochronę tych wartości – w sposób zintegrowany
- dla działki w sąsiedztwie wydano decyzję o ustaleniu warunków
z regulacjami zawartymi w innych, sporządzanych i obowiązujących planach miejscowych, z uwzględnianiem walorów obszaru objętego
zabudowy,
planem oraz jego relacji z terenami otaczającymi.
a także potrzebami mieszkaniowymi rodziny Wnioskodawcy.
Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium. Według ustaleń Studium działka wskazana
we wniosku położona jest:
- w terenach określonych jako tereny otwarte „ZO” (bez prawa zabudowy),
- w strefie przedmieść,
- w strefie kształtowania systemu przyrodniczego Miasta,
- w strefie zwiększania lesistości,
- w strefie ochrony i kształtowania krajobrazu,
- w terenach wchodzących w skład systemu zieleni i parków rzecznych.
Stąd główne kierunki zagospodarowania terenów, w skład których wchodzi działka wskazana we wniosku, to: utrzymanie i ochrona przed
zainwestowaniem poprzez wykluczenie nowej zabudowy, objęcie ochroną prawną, wprowadzanie zalesień. Ochrona walorów widokowych,
m. in. panoramy Lasu Wolskiego wymaga ochrony otwartego charakteru tych terenów. Tereny te wymagają także utrwalenia zachowanych
zasobów i odtworzenia powiązań przyrodniczych.
* 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

Wyjaśnienia uzupełniające:
1. Umiejscowienie - wg przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą” - rozpatrzenia wniosków do planu w początkowej fazie procedury planistycznej powoduje, że kryteria rozpatrywania wniosków do planu na
tym etapie sporządzania planu, muszą być ogólne i odniesione w szczególności do wymagań formalno-prawnych. Rozpatrzenie wniosków do planu na tym etapie nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej
kolejnych etapach (m.in. – opracowania projektu planu, opiniowania, uzgodnień oraz wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu) mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o końcowym uwzględnieniu lub
nie uwzględnieniu wniosku w ostatecznym projekcie planu.
2. W związku z powyższym, jako podstawowe kryteria rozpatrzenia wniosków przyjęto, w szczególności:
1) spełnienie warunków formalnych, tj.: termin, forma i sposób złożenia wniosku, położenie terenu objętego wnioskiem (w obszarze planu, poza obszarem planu) oraz przedmiot wniosku (dotyczy, nie dotyczy) regulacji ustalanych i określanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy),
2) zapewnienie zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
3. Obecne rozpatrzenie wniosków do planu nie ogranicza uczestnictwa zainteresowanych (w tym wnioskodawców) w dalszym procesie sporządzania planu. Zgodnie z ustawą zainteresowani mają możliwość udziału w dalszym procesie planistycznym,
w szczególności na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Będą mogli wówczas zapoznać się ze sposobem i zakresem uwzględnienia i wykorzystania ich wniosków
do planu oraz składać uwagi do projektu planu, podlegające rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa, a później (na etapie uchwalania planu) rozstrzygnięciom Rady Miasta Krakowa.
4. Nieuwzględnienie wniosków z powodu niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa ma charakter wstępny. Zgodnie z ustaleniami Studium granica między terenami wskazanymi do zainwestowania,
a otwartymi ma charakter orientacyjny i jej ostateczny przebieg może ulec zmianie na dalszym etapie prac nad planem - w przypadkach określonych w Studium.
5. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
6. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Olszanica,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami),
- Parku - należy przez to rozumieć Zwierzyniecki Park Kulturowy.
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