Załącznik do Zarządzenia Nr 1874/2007
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.09.2007

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „MOGIŁA”
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 21 sierpnia 2007 r.
W ww. terminie zostały złożone wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie.

Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

Wniosek dotyczy:
1.

1.

25.07.2007

[...]*

Przekształcenia działki rolnej na
budowlaną

306/2, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
2.

2.

25.07.2007

[...]*

3a
3b
3.

Przekształcenia działki rolnej na
budowlaną pod budowę domu
jednorodzinnego

Wniosek dotyczy:
30.07.2007

[...]*

3c

Przekształcenia działek na
budowlane pod zabudowę domu
mieszkalnego wolnostojącego

306/4, Obr. 58

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

9

nieuwzględniony
częściowo:
zachodnia część działki

Wniosek uwzględniony w wschodniej części działki nr 306/2 znajdującym się w Studium w obszarze
oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Zgodnie ze Studium, zachodnia część działki nr 306/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem
ZP – tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony
częściowo:
zachodnia część działki

Wniosek uwzględniony w wschodniej części działki nr 306/4 znajdującym się w Studium w obszarze
oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Zgodnie ze Studium, zachodnia część działki nr 306/4 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem
ZP – tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 32/1, 32/2, 32/3 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP –
tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 34/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

uwzględniony
częściowo:
- wschodnia część
działki

uwzględniony
częściowo:
- wschodnia część
działki

32/1, Obr. 59
32/2, Obr. 59

32/3, Obr. 59

Wniosek dotyczy:
4.

4.

01.08.2007

[...]*

Przekwalifikowania działki
rolnej na budowlaną

34/2, Obr. 59

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

Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

9

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 161 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony
częściowo:
północna część działki

Wniosek uwzględniony w południowej części działki nr 42/4 znajdującym się w Studium w obszarze
oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Zgodnie ze Studium, północna część działki nr 42/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP
– tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
5.

5.

02.08.2007

[...]*

Przekształcenia działki na
budowlaną pod zabudowę
domami jednorodzinnymi

161, Obr. 56

Wniosek dotyczy:
6.

6.

03.08.2007

[...]*

Przekształcenia działki na
budowlaną pod budowę domów
jednorodzinnych

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

42/4, Obr. 58

uwzględniony
częściowo:
- południowa część
działki

194/2, Obr. 46

uwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka 194/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.

245/3, Obr. 58

uwzględniony
częściowo:
- wschodnia część
działki

Wniosek uwzględniony w wschodniej części działki nr 245/3 znajdującym się w Studium w obszarze
oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Zgodnie ze Studium, zachodnia część działki nr 245/3 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem
ZP – tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

245/3, 245/4, Obr. 58

uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że ewentualna możliwość jego pozytywnego rozstrzygnięcia
uzależniona będzie od szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu
planu, a także opinii administratora sieci.

obszar planu

uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji wniosku uzależniony będzie od
szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także
konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną
szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu.

Wniosek dotyczy:
7.

7.

06.08.2007

[...]*

Przekształcenia działki rolnej na
budowlaną w obrębie
zabudowań
Wniosek dotyczy:
Przeznaczenia działki 245/3,
Obr. 58 w całości na cele
budowlane. Na działce
prowadzona jest budowa domu
jednorodzinnego zgodnie
z pozwoleniem.

8a

8.

06.08.2007

[...]*

Wydzielenia na terenie obszaru
Mogiła terenów przeznaczonych
na stworzenie placów zabaw dla
dzieci.
Wniosek dotyczy:

8c

9.

9.

Wniosek dotyczy:
Likwidacji lub przesunięcia linii
energetycznej 110 kV ŁęgWanda (linia przechodzi m.in.
przez działki 245/3 i 245/4).
Wniosek dotyczy:

8b

06.08.2007

[...]*

nieuwzględniony
częściowo:
zachodnia część działki

Przeznaczenia działki pod
budownictwo jednorodzinne o
kubaturze 100 m²

nieuwzględniony

275/5, Obr. 46

2

Zgodnie ze Studium, działka nr 275/5 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano
łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

Wniosek dotyczy:
10.

10.

09.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

306/2, Obr. 58

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

7

8

9

nieuwzględniony
częściowo:
zachodnia część działki

Wniosek uwzględniony w wschodniej części działki nr 306/2 znajdującym się w Studium w obszarze
oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Zgodnie ze Studium, zachodnia część działki nr 306/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem
ZP – tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Działka nr 135/1 (obręb 59) nie figuruje w ewidencji gruntów Miasta Krakowa.
Jeżeli nastąpił błąd w numeracji działki i wniosek dotyczy działki nr 135/4 położonej w terenach ZP, to
zapis zawarty w Studium dla terenów ZP umożliwia przeznaczenie lub utrzymanie terenów pod ogrody
działkowe z zastrzeżeniem, że o takiej możliwości zdecyduje plan miejscowy z konsekwencjami
wynikającymi z przepisów odrębnych dotyczących ogrodów działkowych

nieuwzględniony

Działka nr 1/20 (obręb 59) nie figuruje w ewidencji gruntów Miasta Krakowa.
Jeżeli nastąpił błąd w numeracji działki i wniosek dotyczy działki nr 1/2 położonej w terenach ZP, to
zapis zawarty w Studium dla terenów ZP umożliwia przeznaczenie lub utrzymanie terenów pod ogrody
działkowe z zastrzeżeniem, że o takiej możliwości zdecyduje plan miejscowy z konsekwencjami
wynikającymi z przepisów odrębnych dotyczących ogrodów działkowych

uwzględniony
częściowo:
- wschodnia część
działki

Wniosek dotyczy:

11 a

11.

01.08.2007

Przeznaczenia w planie
Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Wisła”
jako terenów zieleni działkowej
Polski Związek Działkowców – ZD.
Okręgowy Zarząd Małopolski Wniosek dotyczy:
Przeznaczenia w planie
Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Przodownik”
jako terenów zieleni działkowej
– ZD.

11 b

135/1, Obr. 59

1/20, Obr. 59

uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zgodnie ze Studium, działka 113/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od
szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także
konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną
szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu.

uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zgodnie ze Studium, działka 113/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od
szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także
konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną
szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu.

Wniosek dotyczy:
Przeznaczenia działki 113/2 pod
budowę dwóch domów
w układzie bliźniaczym

12 a

12.

13.08.2007

113/2, Obr. 58

[...]*
[...]*
Wniosek dotyczy:
Przeznaczenia działki 113/3 pod
budowę garażu w układzie
bliźniaczym z istniejącym
garażem na działce 114/5

12 b

113/3, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
13.

13.

13.08.2007

[...]*

Dokonania korekty zachodniej
granicy planu i włączenie w jego
obszar projektowanego Parku
Starorzecza Wisły

obszar planu

nieuwzględniony

Granica planu określona została uchwałą Rady Miasta Krakowa nr VII/100/07 z dnia 28 lutego 2007.
teren objęty wnioskiem objęty jest planem miejscowym dla obszaru „Dolina Dłubni – Mogiła” (uchwała
Rady Miasta Krakowa nr CXV/1203/06 z dnia 30 sierpnia 2006).

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 34/3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
14.

14.

14.08.2007

[...]*
[...]*

Przekwalifikowania działki
rolnej na budowlaną

34/3, Obr. 59

3

Lp.

1

NR
wniosku

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

9

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 203/9 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano
łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

203/8, Obr. 46

uwzględniony
częściowo:
- we fragmencie
północno- wschodnim
działki ( ok 1/3 szer.
działki).

nieuwzględniony
częściowo:
południowa i zachodnia
część działki

Wniosek uwzględniony w północno- wschodnim fragmencie działki nr 203/8 znajdującym się w
Studium w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium, południowa i zachodnia część działki nr 203/8 znajdują się w obszarze oznaczonym
symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję
podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary,
cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

301/3, Obr. 46

uwzględniony
częściowo:
- południowa część
działki

nieuwzględniony
częściowo:
północna część działki

15 d

301/4, Obr. 46

uwzględniony
częściowo:
- południowa część
działki

nieuwzględniony
częściowo:
północna część działki

16 a

54/3, Obr. 46

2

15 a

203/9, Obr. 46

Wniosek dotyczy:
15 b
15.

14.08.2007

[...]*
[...]*

Przeznaczenia działek (w sposób
zaznaczony na mapie kolorem
czerwonym) pod zabudowę
jednorodzinną

15 c

16 b

Przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

17 a

Wniosek dotyczy:

16.

17.08.2007

[...]*

17 b
17.

17.08.2007

[...]*

17 c

18 a
18 b

17.08.2007

[...]*

Przekwalifikowania działek
247/9, 247/10, Obr. 58 na
budowlane oraz zmniejszenie
szerokości pasa zieleni
izolacyjnej od ulicy L.
Podbipięty na ww. działkach,
ponieważ wzdłuż południowej
granicy działek (od ul. L.
Podbipięty) są posadzone 20
letnie drzewa i krzewy.
Wniosek dotyczy:
Wytyczenia na działce 191, Obr.
56 pasa zabudowy od ulicy
Odmętowej.
Wniosek dotyczy:

Wniosek uwzględniony w południowej części działek nr 301/3, 301/4 znajdującym się w Studium w
obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium, północna część działek nr 301/3, 301/4 znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję
podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary,
cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Zgodnie ze Studium, działka nr 54/3 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego
układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego.

Wniosek dotyczy:

18.

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

nieuwzględniony
54/4, Obr. 46

Zgodnie ze Studium, działka nr 54/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano
łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

247/9, Obr. 58,

247/10, Obr. 58,
nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 191, 247/9, 247/10 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP –
tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

191, Obr. 56

36/4, Obr. 59
36/5, Obr. 59

nieuwzględniony

4

Zgodnie ze Studium, działki nr 36/4, 36/5, 36/6 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP –

Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

3

4

18 c

19 a
19 b
19.

5
Przeznaczenia działek na
budowlane pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

Wniosek dotyczy:
17.08.2007

[...]*

19 c

20 a
20 b
20.

TREŚĆ WNIOSKU

Przeznaczenia działek na
budowlane pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

Wniosek dotyczy:
17.08.2007

[...]*

20 c

Przeznaczenia działek na
budowlane pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

36/6, Obr. 59

36/7, Obr. 59
36/8, Obr. 59
nieuwzględniony

nieuwzględniony z
wyjątkiem niewielkiego
skrajnego, północnego
fragmentu działki nr 10/4

Zgodnie ze Studium, działki nr 10/5, 10/7 oraz prawie cała działka nr 10/4 znajdują się w obszarze
oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość
realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w
tym rzeczne, ogród botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi
spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji
(place zabaw, boiska itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze
.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 39 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 79/5 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano
łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 30/1 i 27 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Wniosek dotyczy działek nr 36/11, 36/12, 36/13, 36/14, 36/15, 36/16
Zgodnie ze Studium, działki nr 36/11, 36/12, 36/13, 36/14, 36/15, 36/16 znajdują się w obszarze
oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość
realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w
tym rzeczne, ogród botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi
spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji
(place zabaw, boiska itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

10/4, Obr. 59
10/5, Obr. 59

Wniosek dotyczy:
21.

21.

17.08.2007

[...]*

17.08.2007

[...]*
[...]*

Przeznaczenia działki na
budowlaną pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

39, Obr. 59

Wniosek dotyczy:
22.

22.

Przeznaczenia działki na
budowlaną pod zabudowę
mieszkaniową, domy rodzinne

23 a

79/5, Obr. 59

27, Obr. 59
Wniosek dotyczy:

23.

24.

23 b

24 a
24 b
24 c
24 d
24 e
24 f

9
tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.
Zgodnie ze Studium, działki nr 36/7, 36/8, 36/9 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP –
tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

36/9, Obr. 59

10/7, Obr. 59

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

17.08.2007

[...]*
[...]*

Przeznaczenia działek na
budowlane pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

Wniosek dotyczy:
17.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki na
budowlaną pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

30/1, Obr. 59

36/2 (36/11), Obr. 59
36/2 (36/12), Obr. 59
36/2 (36/13), Obr. 59
36/2 (36/14), Obr. 59
36/2 (36/15), Obr. 59
36/2 (36/16), Obr. 59

5

Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

9

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 11/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
25.

25.

17.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki na
budowlaną pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

26 a
26 b

26.

11/1, Obr. 59

38 (38/2), Obr. 59
38 (38/3), Obr. 59

Wniosek dotyczy:

26 c
17.08.2007

[...]*

38 (38/4), Obr. 59

Przeznaczenia działek na
budowlane pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

26 d

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

nieuwzględniony

Działka nr 38 uległa podziałowi na działki nr 38/2, 38/3, 38/4.
Zgodnie ze Studium, działki nr 38/2, 38/3, 38/4 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP –
tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.
Zgodnie ze Studium, działka nr 77/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano
łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa

77/2, Obr. 59

Wniosek dotyczy:

27.

27.

17.08.2007

[...]*

Uwzględnienia przy
sporządzaniu mpzp „Mogiła”
projektu Piotra Skuchy
zatytułowanego „Park
Kulturowy MOGIŁA”.

obszar planu

uwzględniony
z zastrzeżeniem

Materiały zawarte w projekcie przeanalizowane zostaną pod kątem zgodności ze Studium.

uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zgodnie ze Studium, działka 684 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od
szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także
konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną
szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu.

Wniosek dotyczy:
28.

28.

20.08.2007

[...]*

29 a
29.

Przeznaczenia działki pod
zabudowę jednorodzinną (pasem
szerokości 80 m od ulicy
Żaglowej)

Wniosek dotyczy:
20.08.2007

[...]*

684, Obr. 46

nieuwzględniony

29, Obr. 59

Przeznaczenia działek na
budowlane pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

29 b

Zgodnie ze Studium, działki nr 29 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

56, Obr. 59

uwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka 56 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.

306/5, Obr. 58

uwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka 306/5 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.

Wniosek dotyczy:
30.

30.

20.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną niskiej
intensywności

6

Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8
nieuwzględniony

31.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

9
Zgodnie ze Studium, działka nr 148 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
31.

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

148, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
32.

32.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

nieuwzględniony

Oznaczenie działki nieczytelne. Działka nr 140/1 (obręb 58) nie figuruje w ewidencji gruntów
Miasta Krakowa

135, Obr. 58

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium działka nr 135 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte
(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola
uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie
których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

71/8, Obr. 58

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 71/8 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego
układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego.

140/1, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
33.

33.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

34 a

34 b
34.

Wniosek dotyczy:
20.08.2007

[...]*

71/9, Obr. 58

Zgodnie ze Studium, działka 71/9 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Niewielki fragment w północnej części
działki znajduje się w terenie ZP.

uwzględniony

Przeznaczenia działek pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne

34 c

71/10, Obr. 58

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 71/10 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 197 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 136 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
35.

35.

20.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne

197, Obr. 56

Wniosek dotyczy:
36.

36.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

136, Obr. 58

7

Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

9

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 150/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 180/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 146 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działkianr 143 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 138 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 234 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony
częściowo:
południowa część działki

Wniosek uwzględniony jedynie dla północnej części działki nr 133/9 znajdującej się w Studium
w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 133/9 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem
ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję
podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary,
cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Wniosek dotyczy:
37.

37.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

150/1, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
38.

38.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

180/4, Obr. 56

Wniosek dotyczy:
39.

39.

20.08.2007

[...]*
[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

146, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
40.

40.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

143, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
41.

41.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

138, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
42.

42.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

234, Obr. 56

Wniosek dotyczy:

43.

43.

20.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę jednorodzinną.
Wydana została dla działki
(przed podziałem działka 133/4)
decyzja WZ nr AU2/7331/2665/06

133/9, Obr. 59

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

uwzględniony
częściowo:
północna część działki

8

Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

Wniosek dotyczy:
44.

44.

20.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę jednorodzinną.

301/3, Obr. 46

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

7

8

9

nieuwzględniony
częściowo:
północna część działki

Wniosek uwzględniony w południowej części działki nr 301/3 znajdującym się w Studium w obszarze
oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Zgodnie ze Studium, północna część działki nr 301/3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem
ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję
podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary,
cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy

uwzględniony
częściowo:
- południowa część
działki

nieuwzględniony
Zgodnie ze Studium, działka nr 137 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
45.

45.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany

137, Obr. 58

nieuwzględniony
Zgodnie ze Studium, działka nr 154/3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
46.

46.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany, celem
budowy domu mieszkalnego

154/3, Obr. 58

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 139 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 31 i 54 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki i
zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Działka 346 (obręb 58) nie figuruje w ewidencji gruntów Miasta Krakowa

143/3, Obr. 56

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 143/3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

346, Obr. 58

nieuwzględniony

Działka 346 (obręb 58) nie figuruje w ewidencji gruntów Miasta Krakowa

Wniosek dotyczy:
47.

47.

20.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia gruntu
rolnego na budowlany, celem
budowy domu mieszkalnego

48 a

139, Obr. 58

31, Obr. 59
Wniosek dotyczy:

48.

48 b

20.08.2007

[...]*
[...]*

Przeznaczenia działek rolnych
na budowlane pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne

54, Obr. 59

Wniosek dotyczy:
49.

49.

21.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę jednorodzinną

346, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
50.

50.

21.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną
Wniosek dotyczy:

51.

51.

21.08.2007

[...]* i [...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę jednorodzinną

9

Lp.

NR
wniosku

DATA
złożenia
wniosku

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

1

2

3

4

52.

52.

21.08.2007

[...]*

TREŚĆ WNIOSKU

5
Wniosek dotyczy:
Przekwalifikowania działki
rolnej na budowlaną

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

896/1, Obr. Nowa Huta

53.

21.08.2007

[...]* i [...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową

171, Obr. 56

Działka 896/1 nie figuruje w ewidencji gruntów Miasta Krakowa

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 171 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 178/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
54.

54.

21.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

55 a

178/2, Obr. 56

18/3, Obr. 48

Zgodnie ze Studium, działka 18/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Na terenie tym występują skupiska
chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy, uzależniony będzie od
szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu oraz uzyskanej
opinii Wojewódzkiego Konsewatora Przyrody. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną
szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu.

uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek dotyczy:
55.

56.

21.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

55 b

178/6, Obr. 56

56 a
56 b
56 c
56 d
56 e
56 f
56 g
56 h
56 i
56 j
56 k
56 l
56 m
56 n
56 o
56 p
56 q
56 r
56 s
56 t

9/4, Obr. 59
9/16, Obr. 59
9/17, Obr. 59
9/18, Obr. 59
9/19, Obr. 59
9/20, Obr. 59
9/21, Obr. 59
9/22, Obr. 59
9/23, Obr. 59
9/24, Obr. 59
9/25, Obr. 59
9/26, Obr. 59
9/27, Obr. 59
9/28, Obr. 59
9/29, Obr. 59
9/30, Obr. 59
9/31, Obr. 59
9/32, Obr. 59
9/33, Obr. 59
9/34, Obr. 59

Wniosek dotyczy:
1.
21.08.2007

Euro-Fenetre Sp. z o.o.

2.

Przekwalifikowania działek
rolnych na budowlane,
Dopuszczenia możliwości
wydzielenia działek
budowlanych o powierzchni
2 ary na jeden dom
jednorodzinny

10

9

nieuwzględniony

Wniosek dotyczy:
53.

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

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 178/6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki 9/4, 9/16-37 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Lp.

1

NR
wniosku

2
56 u
56 w
56 z

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6
9/35, Obr. 59
9/36, Obr. 59
9/37, Obr. 59

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

9

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 30/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony
częściowo:
-środkowa część działki

Wniosek uwzględniony dla zachodniej części działki oraz południowo wschodniego skraju działki nr
23/1 znajdującej się w Studium w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji
mieszkaniowej niskiej intensywności.
Zgodnie ze Studium środkowa część działki nr 23/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP
– tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
57.

57.

21.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia działki
rolnej na budowlaną

30/2, Obr. 59

Wniosek dotyczy:

58.

58.

21.08.2007

[...]*

Zmiany przeznaczenia
(przedzielonej rowem
melioracyjnym) części działki
pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne

23/1, Obr. 59

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

uwzględniony
częściowo:
- zachodnia część
działki oraz
południowo wschodni
skraj działki

Wniosek dotyczy:
59.

59.

21.08.2007

[...]*

nie rozpatrzony

Przeznaczenia działki na cele
budowlane

60 a

38/3, Obr. 59
Wniosek dotyczy:

60.

60 b

21.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

nieuwzględniony

175/2, Obr. 59

61.

21.08.2007

[...]*

Ponownego rozpatrzenia
projektu zagospodarowania
przestrzennego działki, w celu
niedopuszczenia lokalizacji na
jej części parkingu

323, Obr. 46

uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek dotyczy:
62.

62.

21.08.2007

[...]*

Wniosek dotyczy:

63 a
63.

21.08.2007
63 b

Przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

[...]*

Uwzględnienia decyzji wz nr
AU-2/7331/2885/06 dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.
budowa budynku mieszkalnego

nieuwzględniony

77/2, Obr. 59

301/2, Obr. 46

302, Obr. 46

uwzględniony
częściowo:
- południowa część
działki
uwzględniony
częściowo:
- południowa część
działki

11

Zgodnie ze Studium, działki nr 38/3 i 175/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.
Zgodnie ze Studium, działka 323 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.
Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy oraz realizacji układu
drogowego i parkinków, uzależniony będzie od szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na
etapie sporządzania projektu planu, a także konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych.
Wskazane uregulowania we wniosku zostaną szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania
projektu planu.

Wniosek dotyczy:

61.

Brak możliwości identyfikacji nieruchomości

nieuwzględniony
częściowo:
północna część działki
nieuwzględniony
częściowo:
północna część działki

Zgodnie ze Studium, działka nr 77/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano
łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa
Wniosek uwzględniony w południowej części działek nr 301/2 i 302 znajdującym się w Studium w
obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium, północna część działek nr 301/2 i 302 znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję
podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary,
cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy

Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

Wniosek dotyczy:
64.

64.

21.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

41/3, Obr. 59

Wniosek dotyczy:
65.

66.

65.

66.

21.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki na
budowlaną pod zabudowę
jednorodzinną

Wniosek dotyczy:

21.08.2007

[...]*
[...]*
[...]*
[...]*
[...]*

Przeznaczenia działki na
budowlaną pod zabudowę
jednorodzinną

67 a

189, Obr. 46

14/7, Obr. 48

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

9

nieuwzględniony
częściowo:
-zachodnia część działki

Wniosek uwzględniony jedynie dla wschodniej części działki nr 41/3 znajdującej się w Studium
w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium zachodnia część działki nr 41/3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP
– tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony
częściowo:
południowo-wschodnia
część działki

Wniosek uwzględniony jedynie dla północnej części działki nr 189 znajdującej się w Studium
w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 189 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem
ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję
podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary,
cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

uwzględniony
częściowo:
- wschodnia część
działki

uwzględniony
częściowo:
północno-zachodnia
część działki

Zgodnie ze Studium, działka 14/7 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny
o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Na terenie tym występują skupiska
chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy, uzależniony będzie od
szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu oraz uzyskanej
opinii Wojewódzkiego Konsewatora Przyrody. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną
szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu.

uwzględniony
z zastrzeżeniem

167/2, Obr. 56

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 170 i 167/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 207 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
67.

67 b

21.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działek na
budowlane pod zabudowę
jednorodzinną

170, Obr. 56

Wniosek dotyczy:
68.

68.

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

21.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

207, Obr. 56
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Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

3

4

5
Wniosek dotyczy:
Uwzględnienia inwestycji
(działalność turystycznorekreacyjna) dotyczących
modernizacji przystani (działka
nr 138):

budowy hotelu
turystycznego dla
wodniaków wraz
z zapleczem
gastronomicznym,

budowy „Mariny” na bazie
istniejącego portu
z możliwością cumowania
statków kursujących na
trasie m.in. Kraków –
Niepołomice.

69 a

69.

TREŚĆ WNIOSKU

21.08.2007

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

138, Obr. 59

Yacht Klub Polski Kraków

69 b

165, Obr. 59

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

9

nieuwzględniony
częściowo:
-zachodnia część działki

Wniosek uwzględniony jedynie dla wschodniej części działki nr 138 znajdującej się w Studium
w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium zachodnia część działki nr 138 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO
– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową
wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki
wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

nieuwzględniony
częściowo:
-zachodnia część działki

Wniosek uwzględniony jedynie dla wschodniej części działki nr 165 znajdującej się w Studium
w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium zachodnia część działki nr 165 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO
– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową
wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki
wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

nieuwzględniony
częściowo:
-wschodnia część działki

Wniosek uwzględniony jedynie dla zachodniej części działki nr 171 znajdującej się w Studium
w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium wschodnia część działki nr 171 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP
– tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.
Sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań (w
tym możliwości zapewnienia obsługi komunikacyjnej) na etapie sporządzania projektu planu, a także
konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną
szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 198, 202/1, 208 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP –
tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

uwzględniony
częściowo:
- wschodnia część
działki

uwzględniony
częściowo:
- wschodnia część
działki

Wniosek dotyczy:
Uwzględnienia planowanych
inwestycji na działkach 165 i
171, tj.:

pole namiotowe i boiska
wraz z zapleczem
sanitarnym,

parking posezonowy dla
łodzi i innego sprzętu
pływającego.

69 c

70 a
70 b

171, Obr. 59

uwzględniony
częściowo:
- zachodnia część
działki

198, Obr. 56
202/1, Obr. 56
Wniosek dotyczy:

70.

21.08.2007

[...]*

70 c

Przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniową

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

208, Obr. 56

Nieuwzględniony
W ewidencji nie figuruje działka 309, lecz działka nr 309/2
Zgodnie ze Studium, działka nr 309/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny
otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano
łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Wniosek dotyczy:
71.

71 a

22.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działek na działki
budowlane

309 (309/2),
Obr. 46
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Lp.

1

NR
wniosku

2

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

71 b

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6

191/1, Obr. 46

Wniosek dotyczy:
72.

72.

22.08.2007

[...]* i [...]*

Przeznaczenia działki na działkę
budowlaną

192/5, Obr. 46

Wniosek dotyczy:
73.

73.

22.08.2007

[...]* i [...]*

Przeznaczenia działki na działkę
budowlaną

192/6, Obr. 46

74 a

152, Obr. 58

74 b

140, Obr. 58

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7
uwzględniony w
zakresie północnego,
niewielkiego
fragmentu działki nr
191/1

8
nieuwzględniony w
zakresie przeważającej
południowej części działki
nr 191/1

uwzględniony
częściowo:
północna część działki

uwzględniony
częściowo:
północna część działki

22.08.2007

[...]*

74 c

Przekwalifikowania działek
rolniczych na budowlane

75 a

75 b

nieuwzględniony
częściowo:
południowa część działki

Wniosek uwzględniony jedynie dla północnej części działki nr 192/6 znajdującej się w Studium
w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 192/6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem
ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję
podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary,
cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Działka 152 (obręb 58) nie figuruje w ewidencji gruntów Miasta Krakowa

nieuwzględniony
142, Obr. 58

22.08.2007

[...]*

Przekwalifikowania działek
rolniczych na budowlane

76 a

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 140, 141 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki i
zbiorniki wodne, a także cmentarze.

141, Obr. 58

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 189, 186, 187 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP –
tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie
ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród
botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje,
bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działka nr 188 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni
publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów
otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

186, Obr. 56
22.08.2007

[...]*

76 b
76 c

Przeznaczenia działek na
budowlane pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

187, Obr. 56
189, Obr. 56

Wniosek dotyczy:
77.

77.

Zgodnie ze Studium, działki nr 142, 140 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki i
zbiorniki wodne, a także cmentarze.

140, Obr. 58

Wniosek dotyczy:
76.

Zgodnie ze Studium, działka nr 191/1 znajduje się prawie w całości w obszarze oznaczonym symbolem
ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję
podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary,
cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa

nieuwzględniony
częściowo:
południowa część działki

Wniosek dotyczy:
75.

9

Wniosek uwzględniony jedynie dla północnej części działki nr 192/5 znajdującej się w Studium
w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności.
Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 192/5 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem
ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję
podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary,
cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Wniosek dotyczy:
74.

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

23.08.2007

[...]*

Przekwalifikowania działki
rolnej na budowlaną pod
budowę domu mieszkalnego

188, Obr. 56
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Lp.

1

NR
wniosku

2
78 a

DATA
złożenia
wniosku

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

TREŚĆ WNIOSKU

3

4

5

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
lub inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)
6
38/4, Obr. 59

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

7

8

9

nieuwzględniony

Zgodnie ze Studium, działki nr 175/3 i 38/4 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny
zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych
terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park
ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary,
promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki
i zbiorniki wodne, a także cmentarze.

Wniosek dotyczy:
78.

78 b

17.08.2007

[...]*

Przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

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

175/3, Obr. 59

* 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 nieuwzględnienia 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 Mogiła,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).

Prezydent Miasta Krakowa
/-/
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