
ZARZĄDZENIE NR 156/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 4.02.2004 r.

w sprawie przyjęcia Autopoprawki wynikającej z poprawki nr 1 Radnego Kajetana 
d’Obyrna, złożonej do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia 
zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru „Kasztanowa” na Woli Justowskiej w Krakowie - druk nr 345

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i przekazuje Radzie Miasta Krakowa Autopoprawkę do projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kasztanowa” na 
Woli Justowskiej w Krakowie, wynikającą z poprawki nr 1 Radnego Kajetana d’Obyrna 
złożonej do projektu tejże uchwały. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa



AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Krakowa

wynikająca z poprawki nr 1 Radnego Kajetana d’Obyrna
złożonej do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w  sprawie rozpatrzenia zarzutów 
nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Obszaru „Kasztanowa” na Woli Justowskiej w Krakowie
DRUK NR 345

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa ustanowionego uchwałą Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych uchwałą Nr CXVII/1042/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r. oraz uchwałą 
Nr LXXXVIII/822/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 października 2001 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. 
Małop. z 2002 r. Nr 91 poz. 1462) postanawia się, co następuje:

W projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozpatrzenia zarzutów 
nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Obszaru „Kasztanowa” na Woli Justowskiej w Krakowie (druk nr 345) wprowadza się 
następującą Autopoprawkę, wynikającą z poprawki nr 1 złożonej przez Radnego Kajetana 
d’Obyrna:

1. § 6 projektu w/w uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Miasta Krakowa postanawia o uwzględnieniu nieuwzględnionego przez Zarząd
Miasta Krakowa zarzutu wniesionego przez Państwa Martę i Krzysztofa Dybów
zamieszkałych w Krakowie, a dotyczącego warunków zabudowy i zagospodarowania 
działki nr 276/10 obr.8 Krowodrza.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zarzutu zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, 
stanowiący jej integralną część.”

2. Zastępuje się dotychczasowy załącznik Nr 6 do projektu w/w uchwały Rady Miasta Krakowa 
nowym załącznikiem Nr 6, dołączonym do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie
Po ponownej analizie treści złożonego zarzutu oraz zapisanych w projekcie planu ustaleń w 
zakresie warunków zabudowy dla terenu zabudowy willowej MN.1, Prezydent Miasta postanowił 
o przyjęciu Autopoprawki wynikającej z poprawki NR 1 Radnego Kajetana d’Obyrna. 
Przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy na działkach znajdujących się po północnej stronie 
ulicy Kopaliny, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDX, zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie przepisami szczególnymi, nie stoi w sprzeczności z celami, dla których przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kasztanowa. 



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .............................
Rady Miasta Krakowa
z dnia ...........................................

I. Treść zarzutu wniesionego przez Państwa Martę i Krzysztofa Dybów:
W złożonym zarzucie Państwo Marta i Krzysztof Dyba kwestionują ustalenie w planie 
obszaru Kasztanowa linii zabudowy, która uniemożliwia realizację zamierzonej inwestycji na 
działce nr 276/10 obr.8

II. Uzasadnienie faktyczne rozstrzygnięcia zarzutu
1. Zarzut wniesiony przez Państwa Martę i Krzysztofa Dybów został szczegółowo zbadany 

w oparciu o materiał dowodowy, który obejmuje dokumenty formalne i merytoryczne 
związane ze sporządzeniem projektu planu. Są to:
1.1. Uchwała Nr XXI/157/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. o 

przystąpieniu do sporządzania planu
1.2. Komunikat w prasie oraz zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu
1.3. Zbiór wniosków złożonych do planu miejscowego
1.4. Materiały dokumentujące stan własności gruntów, obejmujące zaktualizowaną mapę 

zasadniczą oraz wypisy z rejestru gruntów
1.5. Materiały merytoryczne stanowiące: inwentaryzację urbanistyczną, dokumentację 

fotograficzną, opracowania analityczne dotyczące stanu istniejącego i uwarunkowań 
z nich wynikających, (Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Kasztanowa - oprac. z 2000 r. – tekst z częścią graficzną)

1.6. Koncepcja projektu planu miejscowego (oprac. z 2000 r. – część tekstowa i graficzna) 
poddana zaopiniowaniu przez Komisję planowania przestrzennego i ochrony 
środowiska Rady Miasta Krakowa (opinia pozytywna)

1.7. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (część 
tekstowa i graficzna) uzgodniony z właściwymi organami i instytucjami oraz 
wyłożony do publicznego wglądu

1.8. Dowody wymaganych ogłoszeń i zawiadomień, uzgodnień projektu planu 
miejscowego, wyłożenia do publicznego wglądu, rozpatrywania i rozstrzygnięcia 
przez Zarząd Miasta Krakowa złożonych protestów i zarzutów oraz dowód 
powiadomień o terminie sesji, na której będą rozpatrywane nieuwzględnione przez 
Zarząd protesty i zarzuty

1.9. Materiał dowodowy uzupełniają także: obowiązujący do dnia 31.12.2002r. 
miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 
uchwalony uchwałą Nr VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. 
(Dz. U. Woj. Krak. Nr 24 poz. 108)

2. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono następujący stan 
faktyczny:
2.1. W roku 1999 Miasto Kraków przystąpiło do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Kasztanowa (Uchwała Nr XXI/157/99 
Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r.). Sporządzony projekt planu został 
zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami administracji i instytucjami, a 
następnie wyłożony do publicznego wglądu. Wniesione zarzuty i protesty zostały 
rozpatrzone przez Zarząd Miasta Krakowa w ustawowo przewidzianym czasie, wśród 
nich również zarzut wniesiony przez Państwa Martę i Krzysztofa Dybów.

2.2. W wyniku rozpatrzenia zarzutu Zarząd Miasta Krakowa postanowił o utrzymaniu w 
planie przeznaczenia i ustalonych warunków zabudowy dla terenu zabudowy 



willowej MN.1, w tym również linii zabudowy. W efekcie tego Zarząd Miasta 
Krakowa, działając w ramach kompetencji przyznanych ustawą o zagospodarowaniu 
przestrzennym, rozpatrzył zarzut, postanowił o jego nieuwzględnieniu. Zarzut został 
skierowany do ostatecznego rozstrzygnięcia przez Radę Miasta Krakowa.

3. Rada Miasta Krakowa, rozpatrując treść zarzutu rozważyła, co następuje:
3.1. W złożonym zarzucie Państwo Marta i Krzysztof Dyba kwestionują ustalenie w 

planie miejscowym obszaru Kasztanowa linii zabudowy, która uniemożliwia 
realizację zamierzonej inwestycji na działce nr 276/10 obr.8. W uzasadnieniu 
Państwo Dyba informują o wydanej decyzji wzizt, w której określono warunki 
zabudowy na działce nr 276/10 obr.8 wg. obowiązującego do dnia 31.12.2002r. planu
ogólnego, który nie zawierał ustaleń dot. linii zabudowy.

3.2. W związku z treścią złożonego zarzutu, kwestionującego ustalenia zawarte w 
projekcie planu, naruszające interes prawny właściciela terenu i ograniczające jego 
dotychczasowe uprawnienia w odniesieniu do działki nr 276/10 obr.8, Rada Miasta 
musiała odnieść się do rozwiązań planistycznych nie tylko szczegółowych, 
odnoszących się do przedmiotowej działki, ale również do całokształtu ustaleń planu. 
Zarzut, mimo, że jest indywidualnym środkiem prawnym przysługującym 
określonym podmiotom w trakcie procesu planistycznego, winien być rozpatrywany 
w nawiązaniu do wszystkich aspektów projektu planu: jego podstawowych celów, 
założeń i skutków przyjętych rozwiązań. Odnośnie przeznaczenia terenu 
przeanalizowany został układ funkcjonalny i własnościowy terenu, będącego 
przedmiotem zarzutu i terenów sąsiednich. Rozważono również celowość przyjętych 
w planie ustaleń dot. przeznaczenia terenu i warunków jego zagospodarowania w 
kontekście interesu właściciela oraz w nawiązaniu do całokształtu ustaleń planu oraz 
ochrony interesu publicznego.

3.3. Analizując treść złożonego zarzutu w kontekście zapisanych w projekcie planu 
ustaleń warunków zabudowy dla terenu zabudowy willowej MN.1, w szczególności 
dotyczących dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki, Rada Miasta Krakowa
postanowiła o uwzględnieniu złożonego zarzutu i przesunięciu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy na działkach znajdujących się po północnej stronie ulicy Kopaliny, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDX, zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie przepisami szczegółowymi.

III. Uzasadnienie prawne rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego przez Państwa Dybów
Główną podstawą prawną rozstrzygnięcia złożonego zarzutu jest - w związku z art. 85 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717) – przepis art. 24 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) stanowiący, że „o uwzględnieniu bądź 
odrzuceniu zarzutu rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, zawierającej uzasadnienie 
faktyczne i prawne”. Na podstawie rozpoznanego szczegółowo stanu faktycznego i przepisów 
prawa materialnego pozostających w związku z opisanym stanem faktycznym Rada Miasta 
Krakowa uznała, że decyzją właściwą jest uwzględnienie zarzutu.

Sposób rozstrzygnięcia znajduje uzasadnienie w następujących przepisach:
1) W przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.), które wśród wielu zadań własnych gminy wyliczają 
sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust.1 pkt. 1) oraz 
sprawy gminnych dróg, ulic i organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt.2), a jednym z 
podstawowych sposobów realizacji tych zadań jest sporządzanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.



2) W przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm. ), w szczególności treści art. 10 ust.1 pkt. 2 nakazujące 
w zależności od potrzeb: ustalenie w planie miejscowym linie rozgraniczające ulice place 
oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz art. 10 ust.1 pkt.6, 
mówiący o konieczności ustalenia w planie m. in. lokalnych warunków, zasad i 
standardów kształtowania zabudowy, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, 
a także maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy.

3) W przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690), szczególnie w §14 ust. 1, gdzie sformułowane zostało 
wymaganie, że „Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi 
związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi 
publicznej...”

4) W przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. 
zm.) o drogach publicznych , w szczególności treści art. 43,w którym mowa jest o tym, w 
jakiej odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni winny być usytuowane obiekty 
budowlane.

Z uwagi na opisany stan faktyczny oraz przepisy prawa materialnego Rada Miasta Krakowa 
uznała, że w rozważanym przypadku argumenty składającego zarzut przemawiają za 
uwzględnieniem zarzutu, co nie narusza celu, dla którego przystąpiono do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru „Kasztanowa” na Woli 
Justowskiej w Krakowie. 
Sposobem rozstrzygnięcia Rada Miasta Krakowa nie naruszyła Konstytucji RP, kodeksu 
cywilnego ani przepisów szczególnych. 


