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działk nabył działk oczywicie roln. Ona według planu, który wówczas obowizywał,
planu ogólnego no z cał pewnoci nie mogła by uznana za działk budowlan bowiem
to nie prawo budowlane mówiło o moliwoci przesunicia linii rozgraniczajcych o 10
metrów tylko zapis tego planu ogólnego, ale zapis, który cile warunkował moliwo
tego przesunicia w oparciu o szczegółow analiz konkretnych warunków, które tam były
wymienione a wic nie był to przepis, który działał automatycznie i w kadej sytuacji. Co
wicej, przesuwanie tej linii mogło nastpi zarówno w jedn jak i w drug stron, a zatem
trudno było przyj, e ta działka miała jakiekolwiek moliwoci zainwestowania
szczególnie, e jako pole nie miała wówczas dostpu do drogi publicznej uzyskujc j
kilka lat póniej, a wic nie do ko ca jest prawd to, e to kiedykolwiek była działka
budowlana. Dzikuj bardzo.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Dzikuj bardzo. W tej sprawie rozumiem zako czylimy ju dyskusj. W imieniu Pana
Prezydenta były wszystkie wypowiedzi. Prosz Pa stwa stwierdzam, i Rada odbyła
pierwsze czytanie i zgodnie z odpowiednim paragrafem Statutu okrelam termin
wprowadzenia autopoprawek na 8 grudnia, godzina 15,oo, ostateczny termin składania
poprawek, 10 grudnia, godzina 15,oo. Przechodzimy do kolejnego druku to jest:
UCHWALENIE
MIEJSCOWEGO
PLANU
PRZESTRZENNEGO OBSZARU „WRÓBLOWICE”

ZAGOSPODAROWANIA

To jest druk 1403, bardzo prosz i tu mamy pana zgłoszonego, Pana Łukasza
Wenca.
Zast pca Prezydenta Miasta Krakowa – p. K. Bujakowski
Panie Przewodniczcy! Wysoka Rado!
W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa przedstawiam projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wróblowice, plan ten
obejmuje obszar o powierzchni 258 hektarów, połoony niemal w całoci w zasigu strefy
ochronnej C Uzdrowiska Swoszowice. Przypomn, e ten plan podobnie jak poprzedni
naley do kategorii planów obligatoryjnych, których uchwaleniem wie si z
koniecznoci zawieszania postpowa o wydania decyzji o warunki zabudowy do czasu
uchwalenia planu. Nie ma tutaj fakultatywnego zawieszania postpowa w sprawie
wydania decyzji o warunki zabudowy na czas nie dłuszy ni 12 miesicy od momentu
wpłynicia wniosku tylko jest tutaj konieczno zawieszania postpowa , wszystkich
postpowa , które dotycz wydania warunków zabudowy do czasu uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego. Na te aspekty chciałbym zwróci uwag Wysokiej
Rady, o tym wspominała Pani Przewodniczca Marta Suter. Szanowni Pa stwo projekt
planu, który przedstawiamy jest realizacj uchwały z dnia 28 lutego 2007 roku, podjtej
przez Wysok Rad. Został opracowany podobnie jak poprzedni projekt planu przez Biuro
Projektów Urbanistyka, Architektura i Inyniera i autorem tego planu był równie Pan
Andrzej Bilski. Do projektu planu, czy na etapie procedury planistycznej wtedy gdy
projekt plan był przygotowywany było ogłoszenie i przystpieniu i był ogłoszony termin
składania wniosków do planu. W terminie do 28 wrzenia 2007 roku wpłynło 129
wniosków, wtedy włanie zostały one rozpatrzone przez Prezydenta stosownym
zarzdzeniem., 87 wniosków zostało pozytywnie, w całoci, lub czciowo pozytywnie
uwzgldnionych, 37 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie natomiast 14 wniosków
dotyczyło takich sytuacji gdzie były objte nimi działki, które w czci zostały objte
pozytywnym rozpatrzeniem, a w czci negatywnym. Nastpnie o czym wspomniałem w
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trakcie przygotowania projektu planu dotyczyły równolegle postpowania zwizane z
ustanowieniem uzdrowiska poprzez nadanie mu statutu i taki statut Wysoka Rada
ustanowiła uchwał z dnia 17 grudnia 2008 roku, statut osiedla Uzdrowiska Swoszwice. W
trakcie przygotowania realizacji procedury planistycznej zostały dokonane uzgodnienia z
zakresu istotnie, a szczegółowoci informacji zawartej w prognozie oddziaływania na
rodowisko takie uzgodnienia zostały dokonane zarówno z Pa stwowym i Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym jak te i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.
Przygotowany projekt planu podlegał uzgodnieniom, opiniowaniu został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisj Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, został równie
zaopiniowany pozytywnie przez Miejsk Komisj Urbanistyczno – Architektoniczn,
uzyskał równie pozytywn opini Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Srodowiska na tamtym etapie opiniowania. Projekt plan był wyłoony do publicznego
wgldu w okresie od 21 lipca 2009 r. do 18 sierpnia 2009 r. i w tym czasie 29 lipca odbyła
si równie dyskusja publiczna nad rozwizaniami projektu planu. Termin składania do
zaprezentowanego planu upływał 1 wrzenia tego roku i w tym okresie zostały złoone 52
uwagi. Prezydent zarzdzeniem z dnia 22 wrzenia 2009 r. rozpatrzył te uwagi i 6 uwag
uwzgldnił w całoci, 5 uwag zostało uwzgldnionych czciowo, natomiast 36 uwag
zostało nieuwzgldnionych, 5 uwag zostało nieuwzgldnionych w zakresie której ze
spraw, której zagadnie , które zostały w tych uwagach poruszone. O zaprezentowania
sposobu rozpatrzenia uwag i krótk charakterystyk planu bardzo prosz projektanta Pana
Andrzej Bilskiego.
Przewodniczcy obrad – p. St. Rachwał
Dzikuj bardzo. Bardzo prosz pana projektanta.
Pan Andrzej Bilski
Oczywicie w przypadku tego planu tak jak i w przypadku poprzedniego jako podstawa
merytoryczna obowizuj te trzy dokumenty, o których mówiłem. Układ przestrzenny
starej wsi Wróblowice w zasadzie rozwinity w oparciu układ historyczny take tutaj
wida stref terenów zainwestowanych w planie utrzymuje si, zgodnie zreszt ze studium
stref zwizan z rzek Wilg jako tereny chronione z czciowym wykorzystaniem dla
celów sportowo – rekreacyjnych, tereny otwarte tam gdzie istniej w tej chwili jeszcze
przestrzenie uytkowane rolnicze, czy stanowice jak pozostało gruntów rolnych
zgodnie ze studium pozostawione jako tereny niezabudowane. Istotn rol projektu planu
było wzmocnienie nieco samej strefy centralnej mianowicie tereny rolnicze, które były
tutaj w terenach w centrum Wróblowic zostały wskazane i przeznaczone pod ziele
publiczn, urzdzon, czyli ziele parkow z jakim nieduym programem usługowym,
tereny sportowe na gruncie gminnym. W zwizku z faktem, e tutaj wyranie
zarysowujce si ju centrum zostało w planie wzmocnione zwikszylimy, e tak powiem
zwizki przestrzenne pomidzy centrum, a zarówno wschodni czci wprowadzajc tutaj
now trasy drogi dojazdowej, jak i zachodni czci wprowadzajc tutaj cig
pieszojezdny wicy centrum z ul. Mylenick i terenami połoonymi po stronie
zachodniej dajcy te pewn moliwo ewentualnie w przyszłoci wprowadzenie cigu
pieszego w kierunku uzdrowiska. Tu ju mamy planowany park zdrojowy czyli
powizania tego punktu z tym punktem wzdłu potoku wróblowickiego. Jeeli chodzi
uwagi sporód tych 41 nieuwzgldnionych, 25 uwag to s te uwagi, których uwzgldnienie
wymagałoby zmiany rozwiza planu w kierunku niezgodnym ze studium, w tym 10 uwag
dotyczy wejcia w tereny otwarte, tereny wskazane do ochrony w zwizku z przestrzeni
rzeki Wilgi, to s te czerwone plamy, które s tutaj zaznaczone, to s te uwagi
nieuwzgldnione, 10 uwag to s uwagi, które wchodz w tereny otwarte wskazane w
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studium, to s tutaj równie te tereny, 3 uwagi dotycz wejcia w istniejcy las, to jest tu i
2 uwagi tu. Dwie uwagi dotycz ulicy dojazdowej to jest ta ulica, o której wspominałem w
tym pierwszym temacie, tu ju mamy osiedle Swoszowice Południe, tam był ten fragment
drogi oprotestowanej, w tej chwili jest tutaj protest odnonie tego terenu, a ta droga, o
której mówiłem to jest ten cig, który w tej chwili std dotd jest sigaczem 500metrowym, realizacja tego krótkiego odcinka z tego sigacza czyni normaln drog
dojazdow rozwijajc układ komunikacyjny. I oczywicie grupa uwag dotyczca tego
wydzielonego cigu pieszego, to jest około 5 uwag i 1 uwaga dotyczca struktury
technicznej. Dzikuj uprzejmie.
Przewodniczcy obrad – p. St. Rachwał
Dzikuj bardzo. Bardzo prosz otwieram dyskusj. Pan Grzegorz Stawowy.
Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczcy! Szanowni Pa stwo!
Panie projektancie ja mam dwa pytania pierwsze czy pan ma wiedz na temat tego jak ma
by zagospodarowany teren sportowy Wróblowianka z tego wzgldu, e pan wprowadza
drog 3KX, która idzie po terenach prywatnych, obok mamy tereny klubowe gminne
rozumiem, e w zarzdzie Wróblowianki ale przynajmniej z wizualizacji dostarczonej
przez osoby, z którymi to konsultowano wynika, e dokładnie przy drodze, któr pan
planuje 3KX jest planowana droga wewntrz klubu, czyli jakby ulica obsługujca
dostpno do boiska, czy w ogóle do boisk bo to ma by kompleks wielofunkcyjny w
zwizku z tym mam pytanie czy pan ma dostp do tych wizualizacji do tego projektu
przebudowy infrastruktury klubowej bo wydaje si, e w tej sytuacji, e zrobienie dwóch
dróg jedna przy drugiej no troch si mija z celem tym bardziej, e za obie bdziemy
musieli zapłaci jako gmina, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jak to si stało, e
poniej tej drogi 3KX nie zauwaył pan zakładów produkcyjnych, rozmawialimy o tym w
poniedziałek, to jest do istotna rónica dlatego, e w terenie jednorodzinnej zabudowy
istnieje zakład produkcyjny, warto byłoby go wyodrbni w planie plus wpisa mu zapisy
o tym eby jednak nie był zbytnio oddziaływujcy na rodowisko, na otoczenie, eby
uciliwo jego funkcjonowania nie była zbyt dua dla mieszka ców, to równie jest ze
wzgldu na ochron tam mieszkajcych do istotna sprawa eby ograniczy uciliwo
zakładu produkcyjnego w zabudowie jednorodzinnej. I jeszcze ostatnia sprawa jak chce
rozwiza obszaru 2US, teren ma zako czon dzieraw, dzierawca nie jest
zainteresowany podtrzymania tam funkcji sportowej tymczasem w planie jest funkcja
sportowa no i jak pan widzi rozwizanie tej sytuacji. Dzikuj.
Przewodniczcy obrad – p. St. Rachwał
Dzikuj bardzo. Czy kto z Pa stwa Radnych chciał zabra głos? Bardzo prosz Pan
Włodzimierz Pietrus.
Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczcy! Panie Prezydencie!
Ja mam pytanie dotyczce te drogi 3-KDX pierwsze to jeeli nastpi poprawka, która
wykluczy, skróci t drog 3-KDX w rejonie ingerencji w działk prywatn i zachowa si
dotychczasow długo drogi to czy to wymaga tylko uzgodnienia, czy wymaga te to
wyłoenia, pierwsze pytanie. Drugie pytanie czy zapisy planu rozwi tam problem no
zalewania tej drogi i całego tego terenu, drogi 3-KDX a po układ, który jest na ko cu tej
drogi, czyli odwodnienie tego terenu jest przewidziane w zapisach planu w jaki sposób,
czy te w ramach realizacji tej drogi i ostatnie jeszcze pytanie bo w tej chwili rozumiem,
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e ta działka jest prywatna i czy te zapisy naley utrzyma według Pana Prezydenta czy na
przykład sensowniejsze byłoby w ogóle zlikwidowanie tej drogi w zapisach co by
spowodowało by moe eby nie trzeba było dokonywa jakich wykupów. Ja nie znam
tam stanu własnociowego ale prawdopodobnie to jest działka prywatna, czy zasadne jest
pozyskiwanie tej działki w zasobie miasta. Dzikuj.
Przewodniczcy obrad – p. St. Rachwał
Dzikuj bardzo. Czy kto chciał zabra głos jeszcze? Dzikuj. W takim razie bardzo
prosz o odpowied. Nikt ju nie chce rozmawia wic bardzo prosz pana projektanta. A
przepraszam, bardzo prosz Pana Łukasza Wenca i przepraszam pana bo rozumiem, e pan
rozpoczł ale w innym planie, to ja przepraszam najmocniej. W imieniu mieszka ców Pan
Łukasz Wenc.
Pan Łukasz Wenc
Panie Przewodniczcy! Panie Prezydencie! Pa stwo Radni!
Poka na czym polega cały problem zwizany i z własnoci naszego terenu i z drog
KDX, z warsztatem produkcyjnym Pana Wojtka Motoły bo to s rzeczy, które trzeba sobie
zobrazowa eby dokładnie wiedzie na czym fakt i sprawa polega. Mówimy o tym
terenie, tu jest ul. Mylenicka, tu jest, e tak powiem wjazd na nasz prywatn działk i
teraz tak jestemy w bezporednim ssiedztwie terenu 1-US, który naley rzeczywicie w
tym momencie do miasta, a jest chyba dzierawiony przez Klub Wróblowianki, to
zostawiamy na boku. Cały ten obszar, który jest tutaj w tym miejscu zwizany włanie z
nasz prywatn działk, a jednoczenie my bdc ssiadami, e tak powiem bezporednio
tego terenu no w jaki sposób bdziemy na pewno w bardzo duym stopniu pokrzywdzeni.
Zwracam uwag na jeden fakt, e ta droga, która tutaj jest projektowana 3-KDX jest drog
wewntrzn, ona w kadym zapisie jest zapisem drogi, która ma 4 metry szerokoci i z
całym szacunkiem panie architekcie ale ona 6 moe ma ale tylko i wyłcznie, nie wiem, bo
to s rzeczywicie, jest ten potok wróblowicki, który jest kompletnie nie zagospodarowany
ale droga w papierach jest 4-metrowa, ja mam słuebno swojej działki, która wyranie
podkrela, e słuebno jest 4 metry drogi dojazdowej. Poka Pa stwu prezentacj, która
dotyczy włanie tego terenu, ona dokładniej zobrazuje ten cały fakt. Właciciele tego
terenu, właciciele działek, s numery działek Anna i Pan Wojciech Motoła, Ewa Guzik i
Beata, Robert Cała, Lidia, Janusz Król, Monika, Artur Ziajko, Joanna, Łukasz Wenc. To
jest ten teren, on tak wyglda z wyodrbnienia go z planu bezporednio tego
zagospodarowania nowego terenu, tak wyglda ten obszar, natomiast tak wyglda ten
obszar po naniesieniu tej bezporedniej drogi, 4-metrowa droga, ja si zgadzam i teraz ja
si zwracam tutaj uwag, moe dla kogo by si wydawało, e jest nieistotny ale jednak
jest to teren prywatny i naprawd w perspektywie czasu biorc pod uwag budet chyba
Krakowa, który jest w nienajlepszej kondycji bdzie si to wizało niestety z
odszkodowaniami, z wykupem tej ziemi, nie ma moliwoci eby po prostu po tych
działkach, e tak powiem zrobi sobie, no nie wiem, pa stwow prywat, tak to nazw.
Poka teraz jak wyglda dostp na ju istniejcych ziemiach miasta czyli drogi, które s
ju zrobione i s drogi publiczne, które na dzie dzisiejszy działaj i naszym nieskromnym
zdaniem na prawd w zupełnoci wystarczaj. Ul. Mylenicka tu jest droga 3KDX, która
czysto teoretycznie miała by połczeniem, do terenu 1U, 1ZPI, 1US nie bior tego pod
uwag co Pan Przewodniczcy Grzegorz Stawowy mówił czyli projekt zagospodarowania
boiska jest tam rzeczywicie w wizualizacji ujta droga, która biegnie dokładnie od tego
punktu czyli drogi Wróblowickiej terenem gminnym, czyli terenem nalecym w tym
momencie do dzierawy przez Wroblowiank dochodzi do tego miejsca, tu jest róg mojej
działki południowa strona właciwie tej działki i tutaj graniczymy t drog i ta droga ma
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spełnia. Co ma spełnia? Ma spełnia dostp do „Orodka Jordanowskiego” i do „boisk,
które w studiu s zaplanowane”, jeden Orlik i jedno boisko do koszykówki, wietna
sprawa, ta droga jest. Teraz tak z ul. Wróblowickiej przechodzimy w ul. Parafialn, ulica,
która te ju istnieje i te rozwizuje komunikacj zwizan z teren 1UU, nastpnie
wchodzimy w ul. Familijn, Familijn dochodzimy do ul. Mirtowej połczenie, które
zamykamy okrgiem do ul. Mylenickiej. To ju s połczenia, które funkcjonuj i one
istniej. Droga, e ta powiem została w odpowiedzi na nasze protesty, które emy złoyli
w terminie została nazwana jako KDI, która nie jest drog publiczn ale jednak bdzie, e
tak powiem na zasadach wywłaszczeniowych podlegała pod pewne, no wiadomo tu do
tego trzeba mie ju prawne podejcie itd. s osoby, które si tym u nas zajmuj, w tym
momencie ich nie ma. O co chodzi? Połczenie jeszcze jakiekolwiek bo w uzasadnieniu
Pa stwo podawalicie, e chodzi o to eby połczy te wszystkie tereny czyli 1U, 1US, ZP
itd. jest jeszcze moliwo połczenia w tym momencie nie biorc pod uwag planu
zagospodarowania terenu przez Wróblowiank, jest moliwo zrobienia tego w ten
sposób czyli od ul. Wróblowickiej do ul. Parafialnej mona zrobi drog, znowu robimy to
na terenie gminnym, nie ma koniecznoci wykupu gruntów prywatnych. Bardzo wana
rzecz, o której pasowałoby tutaj teraz powiedzie to jest Pan Wojtek i Ania Motołowie
maj działalno gospodarcz na pocztku tego całego przedsiwzicia jakim jest drogi
3KDX, 8U jest terenem usługowym, po przeciwnej stronie rzeczywicie nie jest to
uwzgldnione, jest zakład produkcyjny, który produkuje galanteri budowlan, galanteri
ogrodzeniow wic prosz sobie wyobrazi jak ten teren wyglda poza całym staraniem
Pana Wojtka eby utrzymywa to naprawd w bardzo dobrym stanie technicznym i eby
nikomu si nic nie stało. Nastpna sprawa to tego terenu 8U gdzie Pan Wojtek Motoła ma
hurtowni, podkrelam hurtowni materiałów betonowych czyli kostka brukowa, rury
betonowe, wszystko, do tego terenu rednio raz dziennie, podkrelam rednio raz dziennie
podjedaj naprawd cikie samochody zostały wyładowane hałdy kostki brukowej
rónego rodzaju, e tak powiem galanterii budowlanej teraz niech kto mi powie stoj
koparki, stoj samochody dostawcze Pana Wojtka, niech kto mi powie gdyby tutaj przez
przypadek komu si co stało, jeeli zaprojektowana droga 3KDX bdca cyklem
pieszojezdnym z naciskiem przez pana architekta na słowo pieszy aczkolwiek chce pan to
połczy ze Swoszowicami no to te jest ciekawe i kto zagwarantuje bezpiecze stwo na
przykład ludziom, którzy nie daj Bóg si znajd o złym czasie, o złej porze itd. co si
stanie, nikt tego nie przewidział. My jako mieszka cy jestemy, e tak powiem z Panem
Wojtkiem bardzo blisko kupowalimy od niego te ziemie i wiadomie wytyczalimy czci
swoich działek pod drog. To jest tyle i bardzo bym prosił o rozpatrzenie tego bardzo
konstruktywnie dlatego, e no w dzisiejszym okresie naprawd moim zdaniem ta droga,
która jest w koncepcji tego zagospodarowania jest w tym momencie drog najmniej chyba
potrzebn, naprawd te rodki mona przeznaczy na zupełnie inne sprawy zwizane na
przykład ze zrobieniem chodnika wzdłu ul. Mylenickiej, który na pewno bdzie bardziej
potrzebny bo ludzie dzisiaj si przedzieraj t stron eby dotrze do przystanku
autobusowego jednego i drugiego, po jednym i po drugiej stronie ul. Mylenickiej, który
jest dosłownie tutaj na planie na górze. Dzikuj Pa stwu bardzo.
Przewodniczcy obrad – p. St. Rachwał
Dzikuj bardzo. Przepraszam za małe zamieszanie. Rozumiem, e ju z Pa stwa Radnych
nie chciał zabra głos? Nie. Dzikuj bardzo. Bardzo prosz o odpowied w takim razie
pana projektanta.

69

LXXXVII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA
2 grudnia 2009 r.
Pan Andrzej Bilski
W odpowiedzi na pierwsze trzy pytania mianowicie teren Wróblowianka oczywicie teren
Wróblowianka jest mi znany z tym, e trzeba powiedzie jedno my plan ko czymy a
Wróblowianka jest na etapie wstpnych koncepcji, take tutaj my z t wizj ostatnio
prezentowan zapoznalimy si dopiero wtedy jak ju plan w zasadzie był wyłoony, czy
chyba nawet po wyłoeniu, czyli po prostu tutaj ostateczna wizja jaka jest we
Wróblowiance udostpniona nam została ze wzgldu na tryb opracowania tego tematu
właciwie w ostatnich tygodniach i oczywicie j znamy. Trzeba powiedzie jedno, e
Wróblowianka jest realizowana w oparciu o odrbny plan miejscowy, który tam
opracowany i uchwalony specjalnie dla realizacji tego celu. Jeeli chodzi o drog 3KDX
czyli t planowan drog w kontekcie planowanych zamierze komunikacyjnych na
terenie Wróblowianki no to po pierwsze trzeba wyranie powiedzie, e to s drogi
wewntrzne zwizane z dojazdami do obiektów na danym terenie. Teren Wróblowianka
bdzie terenem ogrodzonym bo to jest teren publiczny ale on jak kady inny teren
zainwestowania zwłaszcza, e to jest teren dosy duy posiada kilka rónych funkcji
zarówno obiekty kubaturowe jak i boisko no i musz by zarówno do obiektów
kubaturowych jak i boiska zrobione dojazdy i tak trzeba traktowa t komunikacj, która
tam jest projektowana w obrbie zreszt gruntów gminnych, czyli po prostu jest to
komunikacja przyobiektowa mona powiedzie, czy komunikacja wewntrzna. Teraz ta
droga ma poszerzy przestrze publiczn osiedla Wróblowice, przestrze publiczn. O co
chodzi? Jeeli w tym momencie zwrómy uwag na jedno bo ja tego dokładnie nie
wyszczególniłem, prosz zwróci uwag na jedn rzecz ta cz ulicy, nie mówimy w tej
chwili o własnoci bo własno jest odrbn spraw, przestrze jest odrbn spraw trzeba
to wyranie rozróni. Ja oczywicie opracowujc plan musz bra pod uwag i wzgldy
przestrzenne i wzgldy, e ta powiem własnociowe, natomiast w tym przypadku, e tak
powiem kryterium przesdzajcym wyznaczenia tej drogi jest kryterium przestrzennego.
Ten odcinek, std dotd droga istnieje, ten odcinek std dotd ju jest droga gminna bo to
jest droga Familijna i ju istnieje nawet kwesti jest tylko ten krótki odcinek, który
rzeczywicie jest działk prywatn. No na etapie sporzdzania planu trudno było
przewidzie na przykład, e tutaj spowoduje to a tak duy koszt, natomiast ze wzgldu –
kryteriów przestrzennych ta droga wydawała si niezbdna i dalej uwaam, e ona ze
wzgldów przestrzennych jest niezbdna bowiem ona t wielk przestrze publiczn, która
tutaj jest w centrum poszerza pomimo, e istniej te dwie drogi ale to s drogi, e tak
powiem – ta jest drog lokaln, ta jest drog dojazdow czyli to s drogi jezdne o
stosunkowo duym obcieniu, natomiast to jest droga typowa piesza, no pieszojezdna w
tym zakresie, e tutaj jed właciciele tych nieruchomoci. Dlatego tutaj istotn rol, czy
istotn funkcj tej drogi jest tak jak mówi wspomniane ewentualne powizanie w
przyszłoci z centrum uzdrowiska. Dlatego patrzc na ten cały element zagospodarowania
trzeba pamita, e ten element ju istnieje i ten element ju istnieje, jest kwesta tylko tego
odcinka. Jeeli chodzi o zakład produkcyjny, bo tu od razu odpowiem na dwa pytania,
zakład produkcyjny bo było pytanie Pana Przewodniczcego Komisji jak i równie była
sprawa tego zakładu produkcyjnego mocno podkrelona jako wany argument, który
nawet tutaj mogłem odnie takie wraenie, e był wnoszony jako, czy sugerowany, e jest
to nawet jakby błd planu pytanie czy wpisa go do planu, czy nie. Otó ten zakład
produkcyjny - sprawa tego zakładu jest bardzo klarowna i czysta mianowicie tak, jeeli
chodzi o stan faktyczny to ten zakład wyglda w ten sposób, e jest to w zasadzie teren, na
którym jest rzeczywicie zabudowa, jest budynek, przy tym jest wiata blaszana i w gruncie
rzeczy odbywa si ta cała produkcja wyłczajc cały teren potoku wróblowickiego wraz z
stawem, który tam jest ta produkcja odbywa si w zasadzie na wysokoci działki 400metrowej czyli ten zakład produkcyjny na tej wielkoci jest dosy problematyczny.
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Natomiast kluczow spraw w przyjciu ustale , które s w tym momencie w planie, a s
to ustalenia takie, e jest to zabudowa mieszkaniowa z usługami to jest po prostu wniosek
do planu, wniosek do planu złoony przez Pana Motoł w dniu, nie mam, w kadym razie
wniosek, który jest sformułowany tak: prosz o przekwalifikowanie działki numer, tu jest
podana działka, na działk budowlan i w tym aspekcie, majc taki wniosek ta działka
została przeznaczona na działk budowlan czyli zgodnie z wnioskiem dlatego tutaj
podnoszenie w tej chwili tego jako powiedzmy błd, czy podnoszenie tego błd planu, czy
pytanie czy to si da wprowadzi do planu, czy nie jako teren produkcyjny uwaam, e w
pewnym sensie niezasadny dlatego, e mielimy konkretny wniosek i w tym przypadku ten
wniosek czy jest teren budowlany, czyli mieszkaniowy z moliwoci dopuszczenia usług.
Funkcja usługowa na tym terenie, produkcja na tym terenie zwaywszy, e musielimy
zaostrzy po opiniowaniu planu z MKUA musielimy zaostrzy rygory dotyczce potoku
Wróblowickiego jest troszeczk, no mało uzasadniona przestrzeni i funkcjonalnie. Jeeli
kto ma wtpliwoci wydaje mi si tutaj najlepiej to stwierdzi poprzez wizj lokaln no
ale to ju nie jest moja sprawa eby tak rzecz sugerowa. Teraz było pytanie czy jeli
skróci si drog 3KDX czy bdzie wymagało jakich wyłoe , czy nie. Znaczy moim
zdaniem w tym momencie jest problem czysty znaczy albo całkowicie si rezygnuje z tego
połczenia pieszego, znaczy pieszojezdnego ale z akcentem na pieszy i wtedy zamykamy
jak gdyby ten układ cie pomidzy centrum a zachodni czci uzdrowiska w zakresie
ruchu pieszego bo mówi ruch komunikacyjny jest tylko wemy tak, no powiedzmy matki
z dzieckiem, czy powiedzmy młodzie z tego rejonu jeli chc przej na przykład do
centrum, do kocioła, do parku no to musz i albo tdy albo tdy czyli wzdłu
ruchliwych ulic, natomiast tutaj maj moliwo przejcia fragmentem i wchodz od razu
sobie w centrum, podobnie odwrotnie, no rónie tutaj. Mówi, tu nie decydowały wzgldy
własnociowe tylko wzgldy przestrzenne, one mog przy Pa stwa kryteriach, przy ocenie
tego rozwizania mog by inaczej postrzegane ni ja to postrzegam natomiast ja tego nie
uwaam jako błd, aczkolwiek mówi Pa stwo moecie mie zupełnie inne kryteria
oceniajc ten temat. Czyli mówi jeeli albo całkowicie rezygnujemy albo zostawiamy,
natomiast alternatywa czy zostawi cz, czy cz to w ogóle nie wchodzi w rachub bo
to nie ma sensu. Jeszcze wracajc teraz do tej drogi bo była cała masa szczegółowych
popartych prezentacj. Po pierwsze jak stwierdziłem droga jest istniejca w znacznym
procencie, po drugie linie rozgraniczajce tej drogi s dokładnie wyznaczone według
własnoci geodezyjnej. Czy połczenia istniejce wystarcz, owszem wystarcz w zakresie
powiza komunikacj publiczn ruchu samochodowego natomiast to jest droga tak jak
mówi głównie, która ma funkcj cigu pieszojezdnego z akcentem na cig pieszy.
Działalno gospodarcza, tam jest produkowane w tej chwili troch takim systemie
poligonowym krawniki i inne elementy betonowe natomiast jest ewidentny wniosek do
planu i w tym zakresie nie widz adnych, e tak powiem uchybie czy powodów eby
nagle zmieni decyzje podjte na podstawie tego wniosku. Co do TIR-ów, owszem s TIR
wiadomo, e TIR to jest kwestia, e na ogół jak taki IT wjeda w tak wsk drog jak
pan mówił nawet 4-metrow, ona w swoich granicach ma 6 to i tak ten TIR musi by w
jaki dozorowany przez osoby, które – take tutaj na ten temat si nie wypowiadam, to jest
kwestia ju organizacji ruchu, czy organizacji ruchu zakładu. Dzikuj uprzejmie.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Dzikuj. Bardzo prosz Pan Radny Stawowy i potem jest Pan Wenc, zaraz poprosz.
Najpierw Pan Stawowy.
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Radny – p. G. Stawowy
Szanowni Pa stwo zastanawiam nad tym bo w zasadzie w 260-hektarowym planie tak
naprawd mamy jeden problem, to jest ta ulica. Zastanawiam si nad tym czy gdyby j
wyłczy z dróg publicznych i wpisa jako drog wewntrzn, czyli tak, której budowa
wymaga zgody włacicieli terenu, czy bez wyłoenia nie pozbdziemy si tego problemu
dlatego, e droga wtedy bdzie tylko problemem iluzorycznym w planie miejscowym, ona
nie bdzie realizowana bez zgody włacicieli, czyli tak naprawd bdzie zapis fizyczny na
mapie, bdzie zapis w treci planu, nie bdzie mona w drodze postawi budynku ale
droga stanie w pewnym sensie wirtualn jeli właciciel si nie zgodzi jeeli nie bdzie
podstawy prawnej do jego wywłaszczenia. Myl, e to byłoby rozwizanie jeli przy
zgodzie na przykład włacicieli byłaby moliwo wprowadzenia takiej zmiany ale tylko
do treci nie do załcznika graficznego.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Dzikuj. Moe jeszcze poprosimy inne osoby, potem zbiorczo. Pani Radna Suter. Czy
kto jeszcze z Pa stwa Radnych? Pan Radny Pietrus. Pani Radna Suter bardzo prosz.
Radna – p. M. Suter
Panie Przewodniczcy! Panie Prezydencie! Szanowni Pa stwo!
Tutaj tak jak Pan Przewodniczcy Stawowy powiedział, e jeden problem w takim duym
planie włanie ta droga, tutaj pan projektant wyranie powiedział, e moe ona by albo i
nie by, moe tam by, e si zgodzi ale prosz wzi pod uwag kto zna ten teren, e jest
alternatywa, e ludzie musz i albo tdy, albo tdy. Prosz Pa stwa to jest włanie ul.
Mylenicka, Krzya skiego i Niewodnicza skiego, a szczególnie ul. Mylenicka. Tam
Panie Przewodniczcy Stawowy co pan powiedział no, e dzielnica powinna sobie
chodniki zrobi, a tam nie ma chodnika, nie skrawka i jeeli - my nie moemy dopuci
do tego eby ta droga nie istniała dlatego, e oczywicie całe czas prace s, mielimy w
zeszłym roku budecie milion złotych i te pienidze bd wykorzystane na przygotowanie
tej inwestycji eby t Mylenick zrobi a nastpnie Krzya skiego, Niewodnicza skiego
niestety dlatego Bogu dziki moe wejdzie poprawk poniewa przegłosowalimy, e
bdziemy mogli procedowa dalej nad budetem, eby jednak, włanie, e wóz albo
przewóz. Albo rezygnujemy rzeczywicie tak jak pan mówi, e si tylko właciciel zgodzi,
to wiadomo, e si nie zgodzi i bdzie ona tylko wirtualna ale to nie chodzi o wirtualn
drog, tutaj chodzi w jedn i drug stron, 600 dzieci w jedn, 600 w drug to jest 1200
dzieci, które nie maj po prostu powinny fruwa. Dlatego nie moemy zrobi tak, e
bdzie wirtualna droga w planie tylko ona musi by a jeli nie to musimy natychmiast
znale 12 milionów w budecie i zrobi Mylenick tak eby te dzieci, które codziennie
tam chodz mogły i bezpiecznie. Dzikuj.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Dzikuj. Bardzo prosz Pan Radny Pietrus. Czy kto jeszcze z Pa stwa Radnych chce
zabra głos? Nie widz.
Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczcy ja chciałem zapyta tutaj w nawizaniu do tego co Pan
Przewodniczcy zaproponował chciałem zapyta o, bo ju faktycznie co takiego
realizowalimy o poprawno procedowania nad planem zagospodarowania
przestrzennego chodzi włanie tutaj taki wybieg prawny, e oto wszyscy właciciele
zgodz si na to eby tej drogi nie było, czyli s stronami w postpowaniu no i wyglda, e
to jest w porzdku, teoretycznie nie wymaga to wyłoenia no ale czy naprawd nie
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wymaga wyłoenia skoro z drugiej strony, pani dyrektor to chyba podkrelała, e jak
Prezydent podejmuje decyzje to nie wymaga wyłoenia, mówi o uwagach, a jeeli Rada
podejmuje decyzje no to wymaga to wyłoenia. W zwizku z tym bym prosił tutaj o
wykładni prawn tego trybu postpowania czyli zgoda włacicieli, zainteresowanych, e
oni to na pimie, potwierdzaj no teoretycznie brak wyłoenia czy to jest poprawne
postpowanie w procedowaniu nad planem. Dzikuj.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Dzikuj. Czy kto jeszcze z Pa stwa Radnych? Nie widz. Bardzo prosz Pan Wenc w
imieniu swoim i mieszka ców, rozumiem, e bdzie to jaka prezentacja jeszcze.
Pan Łukasz Wenc
Panie Przewodniczcy dzikuj. Do pana projektanta tutaj, który sam przyznał racj, e
cykl połczenia z terenami 1U i 1ZP jest prawie, e wystarczajce bo tak w zakresie dróg
publicznych zgadza si, natomiast jak rozumiem na pytanie Pana Przewodniczcego
Grzegorza Stawowego te usłyszelimy odpowiedzi i ma by na terenie 1UE, my
natomiast doskonale wszyscy wiemy, e najprawdopodobniej tam bdzie jaki niewielki
ale jednak bdzie supermarket czyli mikro, jak to nazwa do powierzchni 400 m2 co nam
był w stanie w poniedziałkowym udziale na Komisji Planowania Przestrzennego obliczy
bardzo szybko. Teraz nastpne moje pytanie jeeli to ma by tylko i wyłcznie droga, która
ma słuy transportowi, e tak powiem do tego 1U czyli w tym momencie zobaczymy co
bdzie, jaki gabinecik usługowy itd. no to przepraszam najmocniej to nie bdzie po tym
chodziło jak pani tutaj mówi 600 dzieci w jedn stron i w drug stron do szkoły bo na
dzie dzisiejszy dzieci naprawd maj gdzie chodzi tamtdy, moim zdaniem dzieci nie
maj gdzie chodzi prosz pani drog Mylenick, No dobrze ale czy pani bdzie taka
szczliwa i otworzy bramk eby 600 osób chodziło przez pani posesj bez mojej zgody,
no najmocniej przepraszam. Dlatego prosz pani dzisiejsza droga wyglda tak jak
wyglda, to znaczy nie jest te teren ogrodzony w nijaki sposób ale prosz mi uwierzy
zapraszam pani na kaw jutro do nas i sobie pani posiedzi i bdzie pani liczyła ile osób
tdy przeszło. Wszyscy chodz prosz pani drog Mylenick, Wróblowick i którdy
prosz pani? Chodz przez główne boisko.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Tylko to nie nagrywane, bardzo prosz da panu mikrofon bo to musi by porzdek.
Pan Tomasz Wenc
Przepraszam najmocniej. Transport najwikszy odbywa si prosz pani drog
Niewodnicza skiego do ul. Wróblowickiej a potem prosz pani przez rodek boiska
wszyscy maszeruj do ul. Familijnej i Parafialnej, tak na dzie dzisiejszy wyglda
transport. Zapraszam wszystkich, którzy tutaj siedz i maj ch zgłbi ten teren do mnie
uyczam cały dzie i ogród, bo tak to wyglda i zasłanianie, e przez nasze działki maj
i dzieci do szkoły to jest wybiega moim zdaniem na to eby w perspektywie tam nie była
droga 4-metrowa tylko bdzie droga 6-cio i bdzie asfalt z dostpem do terenu 1U, przykro
mi bardzo. Dzikuj bardzo. A jeszcze przepraszam nazywanie poligonem warsztatu
pracy, człowieka, który prosz pana zarabia, płaci podatki to jest lekkim zdaniem
naduyciem.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Bardzo prosz Pani Radna Suter, drugie wystpienie.
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Radna – p. M. Suter
Panie Przewodniczcy! Szanowni Pa stwo!
Ja si zastanawiam po pierwsze dlaczego pan, nie pamitam nazwiska wszystkiego tego
nie mówił na dyskusji publicznej bo tam mona było jeszcze, a na mnie krzyk, ton, za to,
e – prosz pana ja dzikuj panu bardzo za zaproszenie na kaw ale na kaw jak mam
czas to jestem codziennie zapraszana w tamte okolice i doskonale je znam, ale prosz pana,
pan nie jest w Radzie Miasta, w obecnej kadencji mija trzy lata, Pa stwo Radni tutaj i
wszyscy wiedz, e ja cały czas od pierwszego dnia jak zostałam Radn Miasta walcz o
bezpiecze stwo tych dzieci i pan mnie nie bdzie uczył te dzieci pójd tam, czy tam, bo
jeli ja widz, e nie ma moliwoci wykonania jakiegokolwiek rozbudowy ul.
Mylenickiej, która jest coraz bardziej ruchliwa, jed cikie samochody i jest
rzeczywicie niebezpiecznie to ja musz broni jeli jest plan przygotowany eby znale
jak alternatyw eby mogła spa spokojnie i ci rodzice, bo ja tam na miejscu tych
rodziców, e maj dzieci to bym si dawno stamtd wyprowadziła, chyba, e ich sta na to
i maj czas i sta ich na to eby codziennie te dzieci zawo do szkoły i taka jest prawda.
Ja zaprosiłam Komisj Infrastruktury, byli tam w zeszłym tygodniu. Pan Grzegorz
Stawowy, który teraz rozmawia i nie słucha mnie, to te tam był i był przewodniczcy,
którego nie ma Infrastruktury i nie tylko i był Pan Dyrektor ZIKiT i nie tylko, projektanci i
wiemy doskonale, wszyscy wiemy, kto ma czas i temu troch powici, e musi by tam
bezpiecznie w taki czy w inny sposób poniewa nie ma tego rzeczywicie w tej chwili w
budecie to ja musz i nie pozwol sobie eby pan na mnie krzyczał, e ja co wymylam.
Ja sama mam taki problem i niech pan nawet dołoy sobie jeszcze do własnoci, ja nie
chc panu nic zabra tylko ja po prostu sobie nie wybacz jeeli co si stanie, a to, e nic
si tam jeszcze nie stało któremu dziecku to po prostu cud. Dzikuj.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Dzikuj. Czy kto jeszcze z Pa stwa Radnych chce zabra głos? Pan Radny Rachwał,
tylko tak cały czas coraz wicej osób.
Radny – p. St. Rachwał
Pani zacna Marto, bardzo pani szanuj, bez emocji no po prostu ludzie maj prawo
zakwestionowa projekt drogi przez ich własne tereny i to jest słuszne, a przepraszam my
jestemy po to eby si wsłuchiwa w głos mieszka ców. Ja nie mówi, e po prostu to
jest rozwizanie złe, czy dobre no na pewno z ich pozycji, ale dobrze to nie pouczajmy
mieszka ców. Bardzo mi przykro ale nie pouczajmy mieszka ców. To jest myl zbiorowa,
ich mdro i wsłuchujmy si jestemy od tego. Ja chc powiedzie, e chyba nikt nie jest
za rozbudow, poszerzeniem ul. Mylenickiej tu jest tylko sprawa po prostu bocznej i ja
powiem i ja ju teraz jestem bardzo mdry, no wiem ju wiele na ten temat tamtych
terenów włacicieli itd. Dzikuj.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Dzikuj. Czy kto jeszcze z Pa stwa Radnych chce zabra głos? Nie widz. Czy kto w
imieniu Pana Prezydenta? Bardzo prosz Pani Dyrektor Jakiewicz.
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. M. Jakiewicz
Panie Przewodniczcy! Szanowni Pa stwo!
Ja jeszcze chciałam tylko odpowiedzie na pytania Pana Radnego Pietrusa, na które nie
były jeszcze odpowiedzi. Otó jeli chodzi o odwodnienie tej ulicy plan oczywicie nie ma
mocy sprawczej i samo uchwalenie planu nie moe spowodowa uzbrojenia terenu
natomiast przewiduje i daje takie moliwoci. Jeli chodzi o to czy zasadne jest
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pozyskiwane gruntów przez miasto w tym zakresie to no jest oczywiste, e przedstawiajc
projekt planu taki włanie Prezydent uznał za uzasadnione taki rozwizanie i Prezydent ma
wiadomo, e ten teren bdzie musiał podlega wykupowi. Jeli chodzi natomiast o
propozycje Pana Przewodniczcego o to, aby to była droga wewntrzna to oczywicie jest
to problem do przemylenia natomiast wydaje si, e to nie jest rozwizanie jakby tego
konfliktu poniewa celem wyznaczenia tego odcinku cigu pieszojezdnego było to aby
stanowił on pieszy skrót w tych dojciach do usług z czci zachodniej do czci
wschodniej, aby to był po prostu skrót pieszy, aby ludzie nie musieli chodzi na około po
drogach publicznych. Jeli w planie zamienilibymy to na drog wewntrzn no to jak
wiemy droga wewntrzna moe by po prostu zamknita przez włacicieli i niedostpna.
W zwizku z tym wydaje si, e tutaj jest alternatywa, e albo ten cig pieszy bdzie i
bdzie słuył uytkownikom tych obiektów sportowych i obiektów usługowych jako skrót
dostpu do nich, albo go nie bdzie w ogóle. Dzikuj.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Dzikuj bardzo. To był ostatni głos. Prosz Pa stwa stwierdzam, i Rada odbyła pierwsze
czytanie i zgodnie z odpowiednim paragrafem Statutu ustalam termin składania
autopoprawek na 8 grudnia, godzina 15,oo, ostateczny termin składania poprawek na 10
grudnia, godzina 15,oo. Przechodzimy do kolejnego druku:
USTALENIE DLA TERENU GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LICZB PUNKTÓW
SPRZEDAY NAPOJÓW ZAWIERAJCYCH POWYEJ 4,5 % ALKOHOLU Z
/WYJTKIEM PIWA/ PRZEZNACZONYCH DO SPOYCI POZA MEJSCEM
SPRZEDAY JAK I W MIEJSCU SPRZEDAY
Jest to projekt Prezydenta, druk nr 1414, dzisiaj obywamy pierwsze czytanie.
Bardzo prosz Pan Dyrektor Czarny.
Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych – p. T. Czarny
Panie Przewodniczcy! Szanowni Pa stwo Radni!
Druk 1414 mówic jednym zdaniem oznacza połczenie obowizujcych w tym momencie
limitów, punktów sprzeday przeznaczonych do spoycia poza miejscem sprzeday czyli
sklepów mówic wprost oraz limitu wynoszcego 1500 punktów przeznaczonych dla
gastronomii czyli przeznaczonych do spoycia w miejscu sprzeday. Powiem jeszcze, e
ustawa o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje czytajc
wprost zapis art. 12 jeden limit i zapis tej ustawy realizuje równie cel. Dzikuj.
Przewodniczcy obrad – p. B. Komider
Dzikuj bardzo. W tej sprawie mamy opini Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
oraz ds. Dialogu Społecznego, która w dniu 1 grudnia głosujc 10 za, 2 przeciw, 0
wstrzymujcych si przyjła pozytywn opini. Otwieram dyskusj. Czy kto z Pa stwa
Radnych w tej sprawie chce zabra głos? Nie widz. Stwierdzam, i Rada odbyła pierwsze
czytanie i zgodnie z odpowiednim paragrafem Statutu ustalam 8 grudnia, godzina 15,oo,
jako termin składania autopoprawek i 10 grudnia, godzina 12,oo, jako termin składania
poprawek. Przechodzimy do kolejnego druku. Czy na sali jest Pan Radny Słoniowski? Jest.
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