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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 198/2010
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r.
WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „BRONOWICE MAŁE - RONDO OFIAR KATYNIA” W KRAKOWIE
Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Tygodniku Grodzkim w dniu 4 grudnia 2009 r.
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 4 grudnia 2009 r.
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 12 stycznia 2010 r.
W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.
Lp.

1.
1.

NR
wniosku

2.
1.

DATA
złożenia
wniosku

3.
30.12.2009

NAZWISKO i IMIĘ
lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

4.
Rada Dzielnicy VI
Bronowice

TREŚĆ WNIOSKU

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK
(numery działek
i obrębów)

5.
6.
Rada Dzielnicy VI podjęła uchwałę nr XXXVIII/331/2009 Obszar planu
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Wnosi o:
1. Zaprojektowanie układu drogowego wg załącznika
graficznego,
ze szczególnym
uwzględnieniem
projektu nowej drogi obsługującej potencjalną nową
zabudowę oraz skrzyżowań 1 i 2 odciążających drogi
lokalne.
2. Zaplanowanie zabudowy jednorodzinnej o niskiej
intensywności na obszarach „A” i „B” (załącznik
graficzny) nawiązującej do historycznej zabudowy
Bronowic Małych (ulice: Groszkowa, Narcyzowa,
Katowicka, Tetmajera, Pod Strzechą).
3. Zaplanowanie
zabudowy
handlowo-usługowoturystycznej na obszarze „C” o intensywności
zabudowy i wysokości obiektów nawiązującej
do istniejącej w tym obszarze zabudowy.

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
WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY NIEUWZGLĘDNIONY
7.
8.
9.
Uwzględniony
W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
z zastrzeżeniem
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.1.
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2.
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Natomiast wschodnia część planu to
- UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych w granicach
wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie
Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Zasięg tych terenów określi szczegółowe
rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do
planu.
Ad.3.
Wielkości i wskaźniki planistyczne planowanej zabudowy muszą być zgodne z
wytycznymi Studium.
Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług
komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego”
– „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”.

2
2.

2.

08.01.2010

Polski Związek
Działkowców,
Rodzinny Ogród
Działkowy im.
L. Rydla w Krakowie

Wnosi o:
1. Uwzględnienie rozwiązań zaproponowanych przez
Radę Dzielnicy VI Bronowice, zawartych w uchwale
nr XXXVIII/331/2009 z dnia 17.12.2009 r.
2. Umieszczenie
w
planie
terenu
ogródków
działkowych.

Ad. 1
Obszar planu

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Uwzględniony z
zastrzeżeniem

Ad.2
dz. nr 725/2
obr. 41 Krowodrza
(część działki znajduje się
w obszarze planu)

Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Natomiast wschodnia część planu to
- UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych w granicach
wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie
Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Zasięg tych terenów określi szczegółowe
rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na etapie analiz do
planu.
Ad.2
Zgodnie ze Studium teren objęty wnioskiem to:
- ZP – tereny zieleni publicznej, gdzie głównymi funkcjami są m.in. : ogólnodostępne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich, ogrodów
działkowych wyposażone w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady,
ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, cieki i zbiorniki wodne
- KT – tereny podstawowych korytarzy drogowo ulicznych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

3.

3.

11.01.2010

Polski Związek
Działkowców
Okręgowy Zarząd
Małopolski

Wnosi o umieszczenie w mpzp terenów Rodzinnych
Ogrodów Działkowych jako terenu zieleni działkowej –
ZD.

4.

4.

11.01.2010

Bradus sp. z o.o.

Wnosi o zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wysokiej 469/5, 469/6, 469/7, 469/8
intensywności wraz ze stanowiącą jej dopełnienie i 470/1
zabudową usługową, biurową, handlową i hotelową obr. 40 Krowodrza
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz konieczną do
jej
funkcjonowania
infrastrukturą
techniczną
i komunikacyjną.

5.

5.

11.01.2010

6.

6.

11.01.2010

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

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

dz. nr 725/2
Uwzględniony
obr. 41 Krowodrza
z zastrzeżeniem
(część działki znajduje się
w obszarze planu)

Zgodnie ze Studium teren objęty wnioskiem to:
– ZP – tereny zieleni publicznej, gdzie głównymi funkcjami są m.in. : ogólnodostępne tereny otwarte w formie ogrodów i parków miejskich, ogrodów
działkowych wyposażone w ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary, promenady,
ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, cieki i zbiorniki wodne
– KT – tereny podstawowych korytarzy drogowo ulicznych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Nieuwzględniony z
zastrzeżeniem

Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Główne funkcje to: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami
służącymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym, obiektami i
urządzeniami usług komercyjnych, służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkańców na
poziomie lokalnym.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę biurowousługową.

453/5
Obr. 40 Krowodrza

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Główne funkcje to: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami
służącymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym, obiektami i
urządzeniami usług komercyjnych, służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkańców na
poziomie lokalnym.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Propozycja zostanie poddana analizom i uzgodnieniom z uprawnionymi jednostkami
i ew. zweryfikowana.

Wnosi o:
1. Przeznaczenie działki pod drogę dojazdową sięgacz
komunikacyjny.
2. Zaprojektowanie sieci miejskich w działce tj. wody,
kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, teletechniki.
3. Zaprojektowanie miejsc parkingowych.

468 obr. 40 Krowodrza

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W projekcie planu zostanie zaproponowany układ komunikacyjny i siec
infrastruktury technicznej w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych i programowych.
Propozycja zostanie poddana analizom i uzgodnieniom z uprawnionymi jednostkami
i ew. zweryfikowana.

3
7.

7.

12.01.2010

[...]*

Wnosi o:
1. Utrzymanie wjazdu i wyjazdu z nieruchomości na ul.
W. E. Radzikowskiego. Ponadto wskazuje i domaga
się uszanowania zapisu z Ksiąg Wieczystych –
odnoszącego się do respektowania przez wszystkich
istniejącego wjazdu od ul. Radzikowskiego i pasa
drogowego o szerokości 6 metrów zlokalizowanego
wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości, czyli
działek nr: 458/12, 458/13, a zachodniej granicy
działki: 458/6, obecnie 458/18.
2. - Zapewnienie, że linie rozgraniczające nie będą
ingerować w nieruchomości i zagwarantowanie
możliwości budowy na działce budowlanej,
graniczącej bezpośrednio z ulicą Radzikowskiego.
- Zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną
mieszkaniową parterową lub jednopiętrową.
- Wykluczenia zabudowy o charakterze usług
komercyjnych i usług publicznych i wyłączenie
obszaru sąsiadującego z
nieruchomościami
wnioskodawcy
spod
zabudowy
wysokiej
wielorodzinnej,
hotelowej,
sklepów
wielkopowierzchniowych oraz stacji benzynowych
i stacji tankowania gazu LPG. Wnosi o zapis,
iż przedmiotowe nieruchomości nigdy nie będą
działkami na cele usługowe, usług publicznych
i komercyjnych .
- Projektowane, planowane w sąsiedztwie inwestycje
docelowo winny stanowić uzupełnienie pierzei ulicy
Radzikowksiego, przy której znajduje się niska
zabudowa mieszkaniowa i tym samym nowa zabudowa
winna wpisywać się wraz z kubaturą w otaczającą
przestrzeń, wykształconą i zdefiniowaną przez już
istniejącą zabudowę.
Utrzymanie
w obszarze
mieszkaniowym
o intensywności 0,2 - 0,4 /M4/, z podstawowym
przeznaczeniem
gruntów
pod
zabudowę
jednorodzinną, wolnostojącą o wysokości zabudowy
do 2 kondygnacji. „Teren ten objęty jest strefami:
a) Krajobrazu chronionego z zabudową – gdzie
obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów naruszających
krajobrazową kompozycję obszaru. Teren objęty jest
nadzorem konserwatorskim i Zarządu Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych;
b) strefa nalotów – gdzie obowiązuje Rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie ochrony środowiska przed
hałasem i wibracjami oraz Norma PN-89/L - 49001
dotycząca ograniczeń wysokości zabudowy w rejonie
lotnisk.” Wnosi o utrzymanie tych rozwiązań.
utrzymanie terenów zielonych,
wykluczenie
„blaszaków”
–
sklepów
wielkopowierzchniowych, czy innych, gigantycznych,
szpecących konstrukcji. Projektowane inwestycje
powinny uwzględniać istniejącą zabudowę domów
jednorodzinnych, potrzeby mieszkańców, zabytkowy
charakter Bronowic Małych. Teren osiedla powinien
pozostać spokojną, zieloną enklawą.
3. Ponadto prosi o przychylne uwzględnienie także do
podjętych do tej pory Uchwał przez Dzielnicę VI
Bronowice:
- nr XXIX/213/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
- nr XXX/218/2005 z dnia 31 marca 2005 r.
- nr XXXV/258/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
- nr XL/287/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r.
- nr XLIV/318/2006 z dnia 25 maja 2006 r.
- nr VII/76/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
4. Wnosi o uwzględnienie wyników raportu-audytu
Najwyższej Izby Kontroli w sprawie supermarketów.
5. Wniosek
dotyczący
koncepcji
powiązań
komunikacyjnych (zał. pismo do Przewodniczącego

Ad. 1
458/12, 458/13 ,
458/6 (obecnie 458/18)
obr.40 Krowodrza
Ad.2
Dz. 458/12
obr.40 Krowodrza;
458/6 (nie odnaleziono
działki o takim numerze)
459/2, 460/2, 462/1, 467/3
(nie odnaleziono działki o
takim numerze), 467/2,
467/4, 468
obr.40 Krowodrza; obszar
planu

Ad.2 Uwzględniony Ad.1 Nieuwzględniony z
z zastrzeżeniem
zastrzeżeniem
Ad. 3, Ad.4, Ad.5
Nieuwzględniony

Z powodu braku numerów niektórych działek w ewidencji, wskazanych przez
wnioskodawcę, nie jest możliwe jednoznaczne ustosunkowanie się do części ze
złożonych wniosków.
Zgodnie ze Studium obszar planu znajduje się w – MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Główne funkcje to: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami
służącymi realizacji celów publicznych na poziomie lokalnym, obiektami i
urządzeniami usług komercyjnych, służącymi zaspokojeniu potrzeb mieszkańców na
poziomie lokalnym.
– UC - tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych, w granicach
wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie
Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa
usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć
komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z możliwym
uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym.
Skrajna wschodnia część planu wg Studium to – ZP – tereny zieleni publicznej oraz
KT – tereny podstawowych korytarzy drogowo ulicznych. Zasięg tych terenów
określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie pełnych uwarunkowań na
etapie analiz do planu.
Ad.1
Nie dotyczy problematyki planu.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy oraz rozwiązań obsługi
komunikacyjnej określone zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i
czynności planistycznych.
Ad.2
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym rozstrzygnięcie
możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone
zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Wielkości i wskaźniki planistyczne planowanej zabudowy muszą być zgodne z
wytycznymi Studium.
Ad.3
Rada Dzielnicy VI Bronowice złożyła wniosek odrębnym pismem.
Ad.4
Wnioski do planu rozpatrywane są w odniesieniu do obowiązującego Studium.
Ad. 5
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

4

8.

8.

12.01.2010

9.

9.

11.01.2010

10.

10.

12.01.2010

[...]*

[...]*

[...]*

Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice).
Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
pod estakadą do ulicy Radzikowskiego /oznaczenie
nr 3 na zał. graficznym/ oraz do ul. Armii Krajowej.
/oznaczenie nr 2 na zał. graficznym/. Wnosi o uznanie
w/w projektowanego układu drogowego jako ulic
gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” (działka
nr 469/39) nakaz realizacji zabudowy zgodnie
z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny
o przewidywanej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest:
- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0,4
(zaś w przypadku określenia za pomocą innych
parametrów o tożsamej intensywności gęstości
zabudowy),
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości zabudowy
na tym terenie to jest wysokości budynku „hotelu
Piast”.

Ad.1.
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad. 2.
Zał.graf.
obszar „A”:
468, 469/3, 470, obr. 40
Krowodrza;

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

Ad. 3
Zał. graf .
obszar „B” i „C”:
476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485/1,
485/2, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492/1, 492/2,
493/4, 493/5, 493/6, 493/7,
494/1, 494/2, 498, 499,
500, 501, 504, 507, 508,
511, 512, 513, 515/1,
516/1, 466/2, 466/3, 466/4,
467/2, 467/3, 467/4, 471/2,
471/4, 471/6, 471/7, 471/8,
472, 473, 474/1, 474/2,
475/1, 474/2, 475/1, 475/2,
493/3, 495, 496, 497, 502,
503, 505, 506, 510, 514
obr. 40 Krowodrza

Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Wnosi o utrzymanie statusu nieruchomości jako 726/4
budowlanej z przeznaczeniem pod budownictwo obr. 41 Krowodrza
mieszkaniowe i usługowe.

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej. /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graficznym „B” i „C”
nakaz realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;
Ad.2
Zał. graf.
obszar „A”:
468, 469/3, 470, obr. 40
Krowodrza;
Ad.3.
Zał. graf..
obszar „B” i „C”:
476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485/1,
485/2, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492/1, 492/2,
493/4, 493/5, 493/6, 493/7,
494/1, 494/2, 498, 499,
500, 501, 504, 507, 508,
511, 512, 513, 515/1,
516/1, 466/2, 466/3, 466/4,
467/2, 467/3, 467/4, 471/2,
471/4, 471/6, 471/7, 471/8,
472, 473, 474/1, 474/2,
475/1, 474/2, 475/1, 475/2,
493/3, 495, 496, 497, 502,
503, 505, 506, 510, 514
obr. 40 Krowodrza

Nieuwzględniony

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zgodnie ze Studium skrajna wschodnia część planu – teren na wschód od ul. Armii
Krajowej to – ZP – tereny zieleni publicznej oraz KT – tereny podstawowych
korytarzy drogowo ulicznych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1.
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN) tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2.
obszar „A”:
468, 469/3, 470, obr. 40
Krowodrza;

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

Ad.3.
obszar „B” i „C”:
476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485/1,
485/2, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492/1, 492/2,
493/4, 493/5, 493/6, 493/7,
494/1, 494/2, 498, 499,
500, 501, 504, 507, 508,
511, 512, 513, 515/1,
516/1, 466/2, 466/3, 466/4,
467/2, 467/3, 467/4, 471/2,
471/4, 471/6, 471/7, 471/8,
472, 473, 474/1, 474/2,
475/1, 474/2, 475/1, 475/2,
493/3, 495, 496, 497, 502,
503, 505, 506, 510, 514
obr. 40 Krowodrza

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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[...]*,
F.H.U. „Auto-System”
Monika Zawodny

[...]*,
Firma Handlowa
„CARSYSTEM” Anna
Zawodny

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy i
równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad. 1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego
dalej ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” - to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad. 2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” (działka nr
469/39) nakaz realizacji zabudowy zgodnie
z obowiązującym Studium (oznaczenie MN tereny
o przewidywanej funkcji mieszkaniowej niskiej
intensywności, w strefie podmiejskiej) to jest:
- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0,4
(zaś w przypadku określenia za pomocą innych
parametrów o tożsamej intensywności gęstości
zabudowy),
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy Katowieckiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.3

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
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Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0.4
(zaś w przypadku określenia za pomocą innych
parametrów o tożsamej intensywności gęstości
zabudowy),
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0,4
(zaś w przypadku określenia za pomocą innych
parametrów o tożsamej intensywności gęstości
zabudowy),
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;
Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0,4
(zaś w przypadku określenia za pomocą innych
parametrów o tożsamej intensywności gęstości
zabudowy),
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowe, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przewidywanej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o intensywności zabudowy nie przekraczającej 0,4
(zaś w przypadku określenia za pomocą innych
parametrów o tożsamej intensywności gęstości
zabudowy),
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. dla obszaru oznaczonego na zał. graficznym „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego do
ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..

11

3.

24.

25.

24.

25.

12.01.2010

12.01.2010

[...]*

[...]*

podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym. Wnosi o uznanie /w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/.. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowe, Groszkowe, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza
Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;
Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/
z
jednoczesnym
wykluczeniem
możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej.
Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu
drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...) – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...”) – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie Mn tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
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podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...) - to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...: - to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” - to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej .oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/
z
jednoczesnym
wykluczeniem
możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej.
Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu
drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zł. Graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/
z
jednoczesnym
wykluczeniem
możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej.
Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu
drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/
z
jednoczesnym
wykluczeniem
możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej.
Wnosi o uznanie w/w/ projektowanego układu
drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/
z
jednoczesnym
wykluczeniem
możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej.
Wnosi o uznanie w/w projektu układu drogowego jako
ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/
z
jednoczesnym
wykluczeniem
możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej.
Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu
drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.1
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
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Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Wspólnota
Wnosi o:
Mieszkaniowa Budynku 1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
przy ul. Narcyzowej 12 w
z projektowanym
układem
drogowym
Krakowie
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
Zarząd Wspólnoty
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
[...]*
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/
z
jednoczesnym
wykluczeniem
możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej.
Wnosi o uznanie w/w/ projektowanego układu
drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

Towarzystwo Przyjaciół Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
Bronowic
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku

Ad.1
Uwzględniony
Układ komunikacyjny;
z zastrzeżeniem
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
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475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/
z
jednoczesnym
wykluczeniem
możliwości włączenia obszaru A do ulicy Groszkowej.
Wnosi o uznanie w/w projektowanego układu
drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
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graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;

wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

Wnosi o:
1. Wprowadzenie
połączenia
ulicy
Katowickiej
z projektowanym
układem
drogowym
na przeznaczonych pod zabudowę obszarach A, B, C
/oznaczenie nr 1 na zał. graficznym/, włączonego dalej
do ul. Armii Krajowej /oznaczenie nr 2 na zał.
graficznym/. Wnosi o uznanie w/w projektowanego
układu drogowego jako ulic gminnych.
2. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „A” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z obowiązującym
Studium (oznaczenie MN tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, w strefie
podmiejskiej) to jest:
- o wysokości nie przekraczającej 13 m do kalenicy
i równocześnie dostosowanej do otaczającej zabudowy
istniejącej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Katowickiej,
Narcyzowej, Groszkowej, Radzikowskiego.
3. Dla obszaru oznaczonego na zał. graf. „B i C” nakaz
realizacji zabudowy zgodnie z zapisem Studium
(oznaczone UC, pkt 2 „zabudowa kształtowana
z uwzględnieniem charakteru miejsca...” – to jest
o wysokości nie przekraczającej wysokości istniejącej
zabudowy na tym terenie to jest wysokości budynku
„hotelu Piast”.

Ad.1
Układ komunikacyjny;
469/3, 480 obr. 40
Krowodrza;

Wnosi o przeznaczenie terenu pod ogródki działkowe.

Teren ogrodu działkowego

Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Ad.1
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.

Ad.2
obszar „A”: 468, 469/3,
470, obr. 40 Krowodrza;
Ad.3
obszar „B” i „C”: 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485/1, 485/2,
486, 487, 488, 489, 490,
491, 492/1, 492/2, 493/4,
493/5, 493/6, 493/7, 494/1,
494/2, 498, 499, 500, 501,
504, 507, 508, 511, 512,
513, 515/1, 516/1, 466/2,
466/3, 466/4, 467/2, 467/3,
467/4, 471/2, 471/4, 471/6,
471/7, 471/8, 472, 473,
474/1, 474/2, 475/1, 474/2,
475/1, 475/2, 493/3, 495,
496, 497, 502, 503, 505,
506, 510, 514 obr. 40
Krowodrza

Ad.2
Zgodnie ze Studium część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności..
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Zgodnie ze Studium część wschodnia planu to UC - tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zgodnie ze Studium teren objęty wnioskiem to:
– ZP – tereny zieleni publicznej,
gdzie głównymi funkcjami są m.in. : - ogólnodostępne tereny otwarte w formie
ogrodów i parków miejskich, ogrodów działkowych wyposażone w: ciągi spacerowe,
place, aleje, bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i
rekreacji, cieki i zbiorniki wodne.
– KT – tereny podstawowych korytarzy drogowo ulicznych.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
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Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług
komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego”
– „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje
terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację
przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z
możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.

Wnosi o:
1. Przeznaczenie terenu pod centrum handlowo-usługowe
z wjazdem od ul. Armii Krajowej.
2. Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną, biurową o wysokości do 10 pięter tzn.
30 m.
3. Wykonanie drogi łączącej ul. Radzikowskiego, gdzie
jest zapewniony wjazd publiczny do torów kolejowych
z powiązaniem z ul. Katowicką i układem drogowym
zewnętrznym okalającym nasze zagospodarowanie
powiązane z wjazdem od ul. Armii Krajowej.

Ad.1
460/3, 461/2, 462/2, 486,
490, 491, 492/2, 493/5,
493/7, 494/2, 498, 499,
500, 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 508, 510,
511, 512, 513, 514, 515/1,
516/1 obr. 40 Krowodrza
Ad.2
488, 487, 486, 485/1,
485/2, 484, 483, 482, 481,
480 obr. 40 Krowodrza

Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym rozstrzygnięcie
możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone
zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

Wnosi o:
1. Przeznaczenie terenu pod zespół handlowo-usługowy,
obejmujący centrum handlowe, hotel, stację
benzynową, parking trzypoziomowy, parkingi otwarte,
układ komunikacyjny, zjazdy z ul. Armii Krajowej
i ul. Radzikowskiego, wraz z infrastrukturą techniczną.
2. Przeznaczenie terenu pod zespół handlowo-usługowy,
obejmujący centrum handlowe, hotel, stację
benzynową, parking trzypoziomowy, parkingi otwarte,
układ komunikacyjny, zjazdy z ul. Armii Krajowej
i ul. Radzikowskiego,
oraz
pas
spowolnienia
i niezbędną infrastrukturę techniczną.

Ad.1
Uwzględniony
458/10, 458/9, 459/3,
z zastrzeżeniem
460/2, 460/3, 462/2, 462/1,
461/1, 461/2, 470/1, 471/4,
471/6, 471/7, 471/8, 472,
473, 474/1, 475/1, 497,
499, 535, 515/1, 514, 513,
512, 511, 510, 509, 508,
507, 506, 505, 504, 503,
502, 501, 500, 466/3,
466/2, 466/4, 467/3,
458/18, 467/4, 469/5,
527/4, 467/2, 459/2, 458/9,
458/10 obr. 40 Krowodrza;
535 (Armii Krajowej);
527/4 (Radzikowskiego)

Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług
komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego”
– „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje
terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację
przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z
możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym rozstrzygnięcie
możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone
zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.

Ad.2
Działki tak jak w Ad.1
oraz 469/3, 459/5,
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Wnosi o:
1. Ochronę krajobrazu kulturowego wyróżniającego się
zabytkami dla tradycji budowlanej sięgającej przełomu
XIX i XX wieku.
2. Tereny „Kraka” można zabudować domami
jednorodzinnymi względnie również przekazać pod
tereny rekreacyjne.
3. Należy rozwiązać prawidłowo obsługę komunikacyjną
do poszczególnych terenów
4. Brak zgody na wywłaszczenie nieruchomości
wnioskodawcy.
5. Brak zgody na budowę tak ogromnej estakady
w kierunku ul. Radzikowskiego.

Obszar planu;
453/1 (453/9, 453/10),
453/6 (453/11, 453/12)
obr. 40 Krowodrza

Ad. 1,
Częściowo
uwzględniony.
Ad.3
Uwzględniony z
zastrzeżeniem

Ad.2, Ad.4, Ad.5
Nieuwzględniony.

Ad.1
W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.2
Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług
komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego”
– „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje
terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację
przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z
możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
Ad.3
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.4
Nie dotyczy problematyki planu. Kwestię wykupu terenu w wyniku ustaleń
przeznaczenia terenu w projekcie planu regulują przepisy odrębne.
Ad.5
Realizacja przebudowy ul. Radzikowskiego została rozstrzygnięta decyzjami
administracyjnymi.
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[...]*

Wnosi o:
1. Ochronę krajobrazu kulturowego wyróżniającego się
zabytkami dla tradycji budowlanej sięgającej
przełomu XIX i XX wieku.
2. Tereny „Kraka” można zabudować domami
jednorodzinnymi względnie również przekazać pod
tereny rekreacyjne.
3. Należy
rozwiązać
prawidłowo
obsługę
komunikacyjną do poszczególnych terenów
4. Brak zgody na wywłaszczenie nieruchomości
wnioskodawcy.
5. Brak zgody na budowę tak ogromnej estakady
w kierunku ul. Radzikowskiego.

Obszar planu;
453/1 (453/9, 453/10),
453/3 (453/7, 453/8) obr.
40 Krowodrza

Ad. 1,
Częściowo
uwzględniony.
Ad.3
Uwzględniony z
zastrzeżeniem

Ad.2, Ad.4, Ad.5
Nieuwzględniony.

Ad.1
W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.2
Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług
komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego”
– „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej” . Główne funkcje
terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację
przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z
możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
Ad.3
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.4
Nie dotyczy problematyki planu. Kwestię wykupu terenu w wyniku ustaleń
przeznaczenia terenu w projekcie planu regulują przepisy odrębne.
Ad.5
Realizacja przebudowy ul. Radzikowskiego została rozstrzygnięta decyzjami
administracyjnymi.
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Obszar planu;
Wnosi o:
1. Ochronę krajobrazu kulturowego wyróżniającego się 457/1 obr. 40 Krowodrza
zabytkami dla tradycji budowlanej sięgającej
przełomu XIX i XX wieku.
2. Tereny „Kraka” można zabudować domami
jednorodzinnymi względnie również przekazać pod
tereny rekreacyjne.
3. Należy
rozwiązać
prawidłowo
obsługę
komunikacyjną do poszczególnych terenów
4. Brak zgody na wywłaszczenie nieruchomości
wnioskodawcy.
5. Brak zgody na budowę tak ogromnej estakady
w kierunku ul. Radzikowskiego.

Ad. 1,
Częściowo
uwzględniony.
Ad.3
Uwzględniony z
zastrzeżeniem

Ad.2, Ad.4, Ad.5
Nieuwzględniony.

Ad.1
W dalszych etapach procedury planistycznej zostanie uściślony zakres i sposób
uwzględnienia poszczególnych elementów wniosku w zależności od wyniku prac
projektowych poddawanych opiniowaniu i uzgodnieniom.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.2
Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług
komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego”
– „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”. Główne funkcje
terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację
przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i projektowane targowiska) wraz z
możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
Ad.3
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Ad.4
Nie dotyczy problematyki planu. Kwestię wykupu terenu w wyniku ustaleń
przeznaczenia terenu w projekcie planu regulują przepisy odrębne.
Ad.5
Realizacja przebudowy ul. Radzikowskiego została rozstrzygnięta decyzjami
administracyjnymi.
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Wnosi o:
1. Uwzględnienie
przebiegu
szlaku
służebnego
ustanowionego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaKrowodrzy postanowieniem (podane w piśmie)
oraz zawierającego stwierdzenie, ze szlak ten
przeznaczony jest wyłącznie na cele komunikacyjne,
że istnieje zakaz tworzenia na obszarze tego szlaku
służebnego jakiejkolwiek nowej zabudowy oraz
że istnieje zakaz zmiany przebiegu szlaku.
2. Wprowadzenie zakazu zabudowy w zakresie obiektów
wielkopowierzchniowych oraz obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m²
3. Dostosowanie charakterystyki nowej zabudowy
do zabudowy sąsiedniej, znajdującej się w granicach
mpzp „Bronowice Małe”.

Nieuwzględniony z
zastrzeżeniem

Ad.2
466/2, 466/4, 466/6, 467/2,
467/4, 467/6, 471/13,
471/15, 472/2, 473, 474/1,
475/1, 472, 471/8, 466/3,
467/3, obr. 40

Zgodnie ze Studium cały obszar objęty wnioskiem znajduje się w obszarze
przeznaczonym do zabudowy i zainwestowania.
Część wschodnia planu to - UC - tereny o przeważającej funkcji usług
komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum wielofunkcyjnego”
– „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy miejskiej”.
Ad.1
Nie dotyczy problematyki planu. Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy
oraz rozwiązań obsługi komunikacyjnej określone zostaną na etapie analiz do planu i
dalszych prac i czynności planistycznych.

Ad. 3
466/2, 466/4, 466/6, 467/2,
467/4, 467/6, 471/13,
471/15, 472/2, 473, 474/1,
475/1, 472, 471/8, 466/3,
467/3 obr. 40

Ad.2
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym rozstrzygnięcie
możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone
zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ad.3
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy określone zostaną na etapie
analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
Ustawa nakłada obowiązek zgodności planu miejscowego ze Studium.

51.

52.

51.

52.

12.01.2010

12.01.2010

Studio Plan – Piotr Bień

[...]* (pełnomocnik);
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]* działający przez
pełnomocnika
[...]*,
[...]*,
[...]*,

Wnosi o:
Obszar planu.
1. Powiększenie obszaru przedmiotowego planu o tereny
kolejowe PKP oraz o teren położony po południowej
stronie terenów kolejowych PKP, do ul. Balickiej.
2. Konieczne jest przede wszystkim dla usankcjonowania
budowy przystanku kolejowego oraz także dla
umożliwienia budowy wielkomiejskiego centrum
administracyjno-handlowego-usługowego
i ewentualnie
zabudowy
mieszkaniowej
zlokalizowanych nad terenem kolejowym i nad
przystankiem kolejowym.
3. Szczegółową analizę dopuszczalnej wysokości
zabudowy w narożnym fragmencie planu położonym
przy Rondzie Katyńskin, w celu nie dopuszczenia do
przesłonięcia niezwykle wartościowego widoku
pejzażu Starego Miasta i Wawelu. (Przez obszar planu
przechodzi granica widoku na cała sylwetę Krakowa
z punktu widokowego Pasternik).
4. Szczególnie wnikliwe projektowanie połączeń
komunikacyjnych. Zaprojektowanie przynajmniej
4 włączeń do sieci krakowskich dróg.

Ad.2, Ad. 3, Ad.4
Uwzględniony z
zastrzeżeniem

Wnosi o:
- zabudowę usług wielofunkcyjnych z przeznaczeniem na
lokalizację
obiektów
wielkopowierzchniowych
handlowych,
- tereny pod zabudowę usługową - biurową,
- tereny parkingów,
- tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.

Uwzględniony z
zastrzeżeniem

471 obr. 40 Krowodrza;
(2, 3, 4, 7, 11, 12, 15, 20,
21, 24, 25, 26, 29, 30, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 44,
45, 48, 471, 471/8, 479,
527 jedn. ewid.
Krowodrza)

Ad. 1. Nieuwzględniony

Ad.1
Granice planu określa Uchwała nr LXXXIII/1089/09 Rady Miasta Krakowa z dnia
21 października 2009 r. Obszar między ul. Balicką a terenami kolejowymi znajduje
się w obszarze planu „Bronowice Małe - Tetmajera”.
Ad.2, Ad.3, Ad.4
Zgodnie ze Studium obszar objęty wnioskiem – to UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum
wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy
miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia
umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i
projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem
mieszkaniowym wielorodzinnym.
Część zachodnia planu to - MN - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej
niskiej intensywności.
Zasięg tych terenów określi szczegółowe rozpoznanie w terenie oraz określenie
pełnych uwarunkowań na etapie analiz do planu.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym możliwości
przeznaczenia terenu pod centrum administracyjno-handlowo-usługowe – określone
zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
W projekcie planu zostanie zaproponowany teren dla dróg dojazdowych o pełnym
wymiarze (lub jako pieszo-jezdne), w zależności od przyjętych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych i programowych.
Zgodnie ze Studium obszar objęty wnioskiem – to UC - tereny o przeważającej
funkcji usług komercyjnych w granicach wyznaczonego „miejskiego centrum
wielofunkcyjnego” – „Bronowice Wielkie Wschód” oraz w zasięgu „strefy
miejskiej”. Główne funkcje terenu UC to zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia
umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych (w tym istniejące i
projektowane targowiska) wraz z możliwym uzupełniającym programem
mieszkaniowym wielorodzinnym.
Szczegółowe zasady zagospodarowania i zabudowy – w tym dotyczące m.in.
możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – określone
zostaną na etapie analiz do planu i dalszych prac i czynności planistycznych.
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* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 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 „Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia”,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).

