
Załącznik do Zarządzenia Nr 1923/2007 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.09.2007 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „OSIEDLE ŁOKIETKA” 

 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 28 sierpnia 2007 r. 

W ww. terminie zostały złożone wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie. 

 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

1.1  

23.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki zgodnie z 

oznaczeniem M-3 lub M-4 planu 

„starego”. 

700, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 700 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

1.2 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną M-4 planu „starego”. 

47, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 47 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

2. 2. 24.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zaprojektowania w planie drogi 

dojazdowej (publicznej) w pasie 

rozgraniczającym działek 

przylegających do ulic: Na 

Mostkach i Jęczmiennej. 

W szczególności wniosek 

dotyczy działki nr 90/1 

90/1 
Uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium, działka nr 90/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Dla tych terenów będą w projekcie planu ustalone odpowiednie zasady obsługi komunikacyjnej. 

3. 3. 24.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

z możliwością podziału 

56, Obr. 32 

uwzględniony 

częściowo dla 

południowo-

zachodniej części 

działki 

nieuwzględniony częściowo 

dla północno -wschodniej 

części działki  

Zgodnie ze Studium, narożnik wschodni działki  nr 56 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego, 

pozostała część działki nr 56 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

 

4. 4. 24.07.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zachowania dotychczasowego 

mieszkalnego przeznaczenia 

działki 

7/1, Obr. 28  nieuwzględniony 
Działka nr 7/1 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem, w terenach dla których obecnie 

jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszowska  - Krzywda”. 

5. 5. 26.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki 

z rolnej na budowlaną, 

z możliwością zabudowy 

budynkami mieszkalnymi 

w zabudowie jednorodzinnej 

295, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka nr 295 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

6. 6. 26.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki na 

budowlaną pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

191, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 191 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

7. 
7.1 

26.07.2007 [...]* 
Wniosek dotyczy: 

 

190/1, Obr. 32 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 190/1, 190/2, 190/3 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 7.2 190/2, Obr. 32 



 2 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.3 

Zmiany przeznaczenia działek 

na budowlane pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

190/3, Obr. 32 

8. 8. 26.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki 

z rolnej na budowlaną, 

z możliwością zabudowy 

budynkami mieszkalnymi 

w zabudowie jednorodzinnej 

297, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka nr 297 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

9. 9. 27.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

312, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 312 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

10. 

10.1 

31.07.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

208/1 i 208/14 z łąki i gruntów 

rolnych na drogę (stanowiącą 

dojazd do działek 208/4, 208/5, 

208/10). 

208/1, Obr. 32 

uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 208/1 i 208/14  położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności wniosek może być uwzględniony. 

Dla tych terenów będą w projekcie planu ustalone odpowiednie zasady obsługi komunikacyjnej. 
10.2 

 

208/14, Obr. 32 

11. 11. 31.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

489, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, środkowa cześć działki nr 489 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zachodnia i wschodnia część działki nr 489 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

12. 

12.1 

01.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek 

z rolnych na budowlane, 

z możliwością zabudowy 

budynkami mieszkalno-

gospodarczymi w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

243, Obr. 24 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działki 243, 245 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

12.2 245, Obr. 24 

13. 13. 02.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia możliwości 

pozwolenia na budowę osiedla 

budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych wraz z 

infrastrukturą techniczną 

345, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 345 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

14. 

14.1 

08.08.2007 
„Apartamex” Sp. z o.o. 

 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany klasyfikacji gruntów 

z rolnych na budowlane 

332, Obr. 25 

 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 332, 333, 334  znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

14.2 
333, Obr. 25 

 

14.3 334, Obr. 25 

14.4 335, Obr. 25 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 335 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

14.5 
336, Obr. 25 

 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 336, 337,349, 350, 351, 352, 355  znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

14.6 
337, Obr. 25 

 

14.7 
349, Obr. 25 

 

14.8 
350, Obr. 25 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.9 
351, Obr. 25 

 

14.10 
352, Obr. 25 

 

14.11 
354, Obr. 25 

 

14.12 355, Obr. 25 

14.13 456, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium zachodnia cześć działki  nr 456 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Wschodnia część działki nr 456 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

14.14 
368, Obr. 25 

 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 368, 371.372, 376, 380, 369, 373, 377, 382, 384, 374, 370, 375, 378, 

383   znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń 

produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje 

całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

14.15 
371, Obr. 25 

 

14.16 
372, Obr. 25 

 

14.17 
376, Obr. 25 

 

14.18 
380, Obr. 25 

 

14.19 
369, Obr. 25 

 

14.20 
373, Obr. 25 

 

14.21 
377, Obr. 25 

 

14.22 
381, Obr. 25 

 

14.23 
382, Obr. 25 

 

14.24 
384, Obr. 25 

 

14.25 
386, Obr. 25 

 

14.26 
374, Obr. 25 

 

14.27 
370, Obr. 25 

 

14.28 
375, Obr. 25 

 

14.29 
378, Obr. 25 

 

14.30 383, Obr. 25 

15. 15. 09.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia terenu z 

funkcji „RP” na funkcję 

mieszkaniowo-usługowo-

rzemieślniczą średniej 

intensywności zabudowy 

753, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 753 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 



 4 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. 16. 09.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia terenu z 

funkcji „RP” na funkcję 

mieszkaniowo-usługowo-

rzemieślniczą średniej 

intensywności zabudowy 

757, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 757 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

17. 17. 09.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia terenu z 

funkcji „RP” na funkcję 

mieszkaniowo-usługowo-

rzemieślniczą średniej 

intensywności zabudowy 

758, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 758 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

18. 18. 09.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia terenu z 

funkcji „RP” na funkcję 

mieszkaniowo-usługowo-

rzemieślniczą średniej 

intensywności zabudowy 

749, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo wschodnia 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

zachodniej  część działki 

Zgodnie ze studium działka nr 749 znajduje się w części zachodniej w terenach ZO- – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Zgodnie ze studium działka nr 749 znajduje się  w części wschodniej w terenach MN -  – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

 

19. 19. 09.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia terenu z 

funkcji „RP” na funkcję 

mieszkaniowo-usługowo-

rzemieślniczą średniej 

intensywności zabudowy 

752, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 752 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

20. 20. 09.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia terenu z 

funkcji „RP” na funkcję 

mieszkaniowo-usługowo-

rzemieślniczą średniej 

intensywności zabudowy 

751, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 751 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

21. 21. 09.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia terenu z 

funkcji „RP” na funkcję 

mieszkaniowo-usługowo-

rzemieślniczą średniej 

intensywności zabudowy 

747, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 747 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

22. 

22.1 

10.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek na 

budowlane 

118, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 118 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

22.2.  146, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 146 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

22.3  91, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium,  działka nr 91 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego 

układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

 

23. 

23.1 

10.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek z 

rolnych na budowlane 

24, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 24  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

23.2  3, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 
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planistycznej) 
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WNIOSEK 
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WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. 24. 13.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki pod 

budownictwo jednorodzinne 

149, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 149 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

25. 

 

25 .1 

 

14.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Informacji o zamiarze 

wybudowania domów 

jednorodzinnych 

 43/1, Obr. 2 

(49, Obr. 25) 
 nieuwzględniony 

Prawdopodobnie chodzi o działkę 49, Obr. 25 

Zgodnie ze Studium, działka nr 49 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

25.2 
 43/2, Obr. 2 

(50, Obr. 25) 
 nieuwzględniony 

Prawdopodobnie chodzi o działkę 50, Obr. 25 

Zgodnie ze Studium, działka nr 50 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

26. 26. 14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki na 

budowlaną 

156, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 156 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

27. 27. 14.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki na 

budowlaną 

157, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 157 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

28. 

28 .1 

14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek 

na budowlane 

158, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 158,159,236,237 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

28.2  159, Obr. 25 

28.3  236, Obr. 25 

28.4  237, Obr. 25 

29. 29. 14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki na 

budowlaną pod zabudowę 

jednorodzinną 

144, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 144 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

30. 30. 14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną 

347, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 347znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

31. 31. 14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną w całości 

40, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 40 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

32. 32. 14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną w całości 

295, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 295 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

33. 33. 14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną w całości 

235, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 235 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

34. 34. 16.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

326, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 326 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

35. 35.1 16.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane pod budownictwo 

54, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 54  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 
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lub 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35.2 

mieszkaniowe 

84, Obr. 25 

Zgodnie ze Studium, południowa cześć działki  nr 84 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna część działki nr 84 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

35.3 357, Obr. 25 

Zgodnie ze Studium, działka nr 357 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

36. 36. 16.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Umożliwienia realizacji na 

działce działalności 

agroturystycznej 

70, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, środkowa cześć działki  nr 70 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna  i południowa część działki nr 70 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

 

37. 

37.1  

16.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 

Brak zgody na „zajęcie” działek 

pod Park rzeczny 

 773, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo wschodnia 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

zachodnia i środkowa część 

działki 

Zgodnie ze studium działka nr 773 znajduje się w części zachodnie i środkowej w terenach ZO- – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 a w części wschodniej w terenach MN -  – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności 

37.2 143, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 143 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

37.3 161, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 161 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

37.4  181, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, południowa cześć działki  nr 181 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna  część działki nr 181 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

37.5 
 117, Obr. 25 

 
 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki  nr 117 i 122  znajdują  się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 37.6  122, Obr. 25 

37.7 -218, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, południowa cześć działki  nr  218 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna  część działki nr  218  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

37.8  189, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka  nr 189  znajduje  się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

37.9 
Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane 

 64, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka nr 64 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

37.10  675, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka nr 675 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

37.11  339, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 339 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

38. 38 .1  17.08.2007 [...]* 
Wniosek dotyczy: 

 
 248, Obr. 24 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr  248 i 6  położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 
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NR 

wniosku 

DATA 
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NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 
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uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38.2 
Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 
 6, Obr. 32 

39. 

39.1 

17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane o 

podwyższonej intensywności 

zabudowy 

 162, Obr. 32 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działki nr 162, 163 położone są  w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 39.2. 163, Obr. 32 

40. 40. 17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

230, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 230 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

41. 

41.1  

17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane w całości 

734, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo wschodnia 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

zachodniej  część działki 

Zgodnie ze studium działka nr 734 znajduje się w części zachodniej w terenach ZO- – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 a w części wschodniej w terenach MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności 

41.2  782, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo wschodnia 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

zachodnia i środkowa część 

działki 

Zgodnie ze studium działka nr 782 znajduje się w części zachodnie i środkowej w terenach ZO- – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 a w części wschodniej w terenach MN -  – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

42. 

42.1  

17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

213, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna część działki nr 213 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Południowa część działki 213 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego układu 

drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

42.2 121, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 121 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

43. 43. 17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

313, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 313znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

44. 

44 .1 

17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną. 

 

 

 251, Obr. 24 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka 251 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

44.2 

Wniosek dotyczy: 

 

Protestu przeciw planom 

powstania Parku Rzecznego 

Tonie na gruntach 

wnioskodawcy 

-  nieuwzględniony Zgodnie ze Studium przewiduje się utworzenie parku rzecznego na części terenów objętych planem 

45. 

45.1 

17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 62, Obr. 25 

 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 62, 55, 59, 61 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

45.2 
55, Obr. 25 

 

45.3 
 59, Obr. 25 

 

45.4  61, Obr. 25 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46. 46. 17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

147, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 147 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

47. 47. 17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę 

73, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 73 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

48. 48. 17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

58, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 58 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

49. 

49.1 

17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 476, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka 476 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

49.2.  416, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 416 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

49.3 486, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, wschodnia cześć działki  nr 486 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zachodnia część działki nr 486  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

50. 

50.1 

20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 33, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 33 i 79  znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
50.2 179, Obr. 33 

51. 

51.1  

20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek 

z rolnych na budowlane 

 351, Obr. 33 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działki nr 351, 353, 354,356  położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN  

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

51.2. 353, Obr. 33 

51.3 354, Obr. 33 

51.4  356, Obr. 33 

52. 52. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki 

z rolnej na budowlaną, 

z możliwością zabudowy działki 

budynkami mieszkalno – 

gospodarczymi w zabudowie 

jednorodzinnej 

439, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 439 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

53. 

53 .1 

20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 249/2, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 249/2, 251/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
53.2  251/2, Obr. 25 

54. 54. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

221, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna cześć działki  nr 221 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Południowa część działki nr  221  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

55. 55. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

772, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 772 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

56. 56. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

38, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, południowa cześć działki  nr 38 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna część działki nr 38 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57. 57. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki 

z rolnej na budowlaną, 

z możliwością zabudowy działki 

budynkami mieszkalno – 

gospodarczymi w zabudowie 

jednorodzinnej 

118, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 118 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

58. 58. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntu 

rolnego na działkę budowlaną 

171, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 171  położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

59. 

59.1 

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane oraz 

braku zgody na przeznaczenie 

działek wnioskodawcy pod park 

rzeczny 

 

 

343, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 343 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

59.2 347, Obr. 24 

uwzględniony  

częściowo  wschodnia 

część działki 

nieuwzględniony częściowo 

zachodnia część działki która 

jest położona poza granicami 

terenu objętego planem 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działki nr 347 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  

Zachodnia część działki położona jest poza granicami terenu objętego planem - wniosek ws części tej 

nieruchomości będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny” 

59.3 
241, Obr. 33 

 
 nieuwzględniony 

Działka 241 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

60. 

60 .1 

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 174, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, południowa cześć działki  nr 174 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna część działki nr 174 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

60.2.  427, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 427 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

60.3 

Wniosek dotyczy: 

 

Braku zgody na przeznaczenie 

działek wnioskodawcy pod park 

rzeczny 

 -  nieuwzględniony Wniosek niezgodny ze Studium.  

61. 61.1  21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną 

 

Braku zgody na przeznaczenie 

działek wnioskodawcy pod park 

rzeczny 

95/2, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 95/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

62. 

62.1 

21.08.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek na 

budowlane z możliwością 

budowy obiektów 

jednorodzinnych w zabudowie 

wolnostojącej, bliźniaczej oraz 

szeregowej o wysokości do 

trzech kondygnacji 

nadziemnych. 

 

Uwzględnienia w planie zapisu 

o możliwości budowy na 

działkach nowego układu 

471, Obr 24 

uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 471, 472, 473, 462 położone są  w obszarze oznaczonym symbolem MN 

– tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Dla tych terenów będą w projekcie planu ustalone odpowiednie zasady obsługi komunikacyjnej.. 

62.2 472, Obr 24 

62.3 473, Obr 24 
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NR 
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złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 
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wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

62.4 

drogowego, umożliwiającego 

obsługę komunikacyjną 

ewentualnych przyszłych 

inwestycji 

462, Obr 24 

63. 

63 .1 

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

91, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 91 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

63.2 470, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działki  nr 470 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Zachodnia część działki nr 470 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego układu 

drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego. 

64. 64. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

394, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 394  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

65. 65. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

661, Obr. 24 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 661 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

66. 66. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

180, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 180 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

67. 67. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

361, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 361 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

68. 68. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

192, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 192 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

69. 

69.1 

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 492, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, wschodnia cześć działki  nr 492 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zachodnia część działki nr 492 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

69.2  323, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 323 241 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

70. 70. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

655, Obr. 32 

(64, Obr. 32) 
uwzględniony  

Prawdopodobnie chodzi o działkę 64, Obr. 32. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 64 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

71. 71. 21.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

64, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 64 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

72. 72. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

76, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 76 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

73. 

73.1 

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

1. Informacji - załączona do 

ogłoszenia mapa nie 

uwzględnia decyzji 

Prezydenta Miasta Krakowa 

nr GD-041.74300-II-14406 

z dnia 7 lutego 2007 

zatwierdzającej podział 

nieruchomości, w wyniku 

czego powstała m.in. działka 

71/14, Obr. 32. 

2. Wprowadzenia zapisów 

uniemożliwiających budowę 

wielorodzinnych bloków, 

celem uniknięcia dalszej 

degradacji północnej części 

dzielnicy Prądnik Biały. 

3. Przeprowadzenia na koszt 

gminy przebudowy ulicy 

Jęczmiennej poprzez 

„położenie” nawierzchni 

asfaltowej oraz uzbrojenie w 

instalację wodociągową. 

4. Skablowania sieci średniego 

i wysokiego napięcia pod 

ziemią przez ENION S.A. 

obszar planu 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem 

w zakresie punktu 2. 

 

uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

w zakresie punktów 

3 i 4. 

nieuwzględniony 

w zakresie punktu 1 

Ad. 1. Wniosek nieuwzględniony, ponieważ nie dotyczy projektu planu. Załącznik graficzny do 

ogłoszenia ma charakter poglądowy i orientacyjny i nie musi być sporządzony na kopii mapy 

zasadniczej. 

Ad. 2 Wniosek uwzględniony. Na terenie objętym planem zgodnie ze Studium nie przewiduje się 

realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.; rodzaj zabudowy i jej forma i oraz parametry będą 

przedmiotem dalszych prac planistycznych. 

Ad. 3 i 4. 

Wniosek będzie przedmiotem szczegółowej analizy na etapie sporządzania projektu planu przy 

uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań, a także konieczności zapewnienia standardów 

urbanistycznych, po przeprowadzeniu konsultacji z ENION S.A. 

73.2 

Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia decyzji 

Prezydenta Miasta Krakowa z 

dnia 13 .06.2006 r. dotyczącej 

ustalenia warunków zabudowy 

na działkach 71/5, 71/4, 71/3, 

71/2, 306, w wyniku której 

powstają domy jednorodzinne w 

zabudowie niskiej (do 9,5 m 

wysokości). Wszystkie obszary 

wzdłuż ulic na głębokość co 

najmniej 100 m powinny mieć 

status terenów budowlanych pod 

zabudowę niską o małej 

intensywności (budownictwo 

jednorodzinne indywidualne). 

 71/5, Obr. 32 

(71/15, Obr. 32) 
uwzględniony  

Prawdopodobnie chodzi o działkę 71/15. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 71/15 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

73.3 
 71/4, Obr. 32 

(71/14, Obr. 32) 
uwzględniony  

Prawdopodobnie chodzi o działkę 71/14. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 71/14 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

73.4 
 71/3, Obr. 32 

(71/13, Obr. 32) 
uwzględniony  

Prawdopodobnie chodzi o działkę 71/13. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 71/13 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

73.5 
71/2, Obr. 32 

(71/12, Obr. 32) 
uwzględniony  

Prawdopodobnie chodzi o działkę 71/12. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 71/12 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

73.6 306 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 306 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

74. 74. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntu 

rolnego na działkę budowlaną 

408, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 408 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75. 75. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną w całości 

 

Braku zgody na przeznaczenie 

działki na park rzeczny 

95/1, Obr 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 95/1  położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

76. 

76.1  

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

budownictwo jednorodzinne 

 160, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 160, 168 znajdują  się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
76.2   168, Obr. 33 

77. 77. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

106, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 106 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

78. 78. 21.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

156, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 156 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

79. 79. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

102, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 102 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

80. 

80.1  

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

44, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki  nr 44 i 45 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

80.2 45, Obr. 25 

81. 81. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

294, Obr. 25  nieuwzględniony 

Północna  część działki nr 294 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Południowa część działki nr 294 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego układu 

drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

82. 

82.1 

22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek na 

budowlane o niskiej zabudowie 

221/1, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 221/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

82.2  115, Obr. 31  nieuwzględniony Działka 115 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem. 

83. 

83.1 

22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki w planie 

na cele budowlane 

 68, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo w zakresie 

północnej części 

działki 

nieuwzględniony częściowo w 

zakresie południowej części 

działki 

Zgodnie ze Studium, północna część działki nr 68 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Południowa część działki nr 68 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem. 

83.2  

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia w planie, „iż przez 

działkę nr 55, Obr. 33 jej 

południową stroną biegnie droga 

gminna pod nazwą: ul. Na 

Budzyniu (działka 1491) wzdłuż 

działki 68 do granic działki nr 

56, Obr. 33, wedle istniejącego 

rzeczywistego stanu” 

55, Obr. 33 uwzględniony  

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że szczegółowe ustalenia planu uzależnione będą od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83.3 

Wniosek dotyczy: 

 

„Wyłączenia” oznaczenia wód 

płynących z działki 

 68, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo w zakresie 

południowej części 

działki 

nieuwzględniony częściowo w 

zakresie południowej części 

działki 

Zgodnie ze Studium, północna część działki nr 68 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Południowa część działki nr 68 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem  – wniosek ws 

części tej nieruchomości będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park 

Rzeczny”. 

 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że szczegółowe ustalenia planu uzależnione będą od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

83.4 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek w planie 

na cele budowlane 

 87, Obr. 25  nieuwzględnione 

Zgodnie ze Studium, działka nr 87 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego 

układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

 

83.5  164, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna cześć działki  nr 164 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Południowa część działki nr 164 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

84. 

84.1 

22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia w planie 

przeznaczenia działek w całości 

na cele budowlane 

 69, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo północna 

cześć działki 

nieuwzględniony częściowo  

Południowa część działki 

położona poza granicami 

terenu objętego planem 

Zgodnie ze Studium, północna  część działki nr 69 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  

Południowa część działki 69 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws części 

tej nieruchomości będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park 

Rzeczny”. 

84.2  70/8, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka 70/8 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

84.3  70/9, Obr. 33 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 70/9, 70/2 położona są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 84.4  70/2, Obr. 33 

84.5 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia w planie iż ww. 

działki „korzystają” z dostępu 

do drogi publicznej gminnej Na 

Budzyniu przez działkę 55, Obr. 

33 – jej południową stroną 

 55, Obr. 33 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że szczegółowe ustalenia planu uzależnione będą od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

85. 85. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

399, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 399 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

86. 86.1 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

 

Brak zgody na „Park rzeczny” 

131/2, Obr. 33 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 131/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Uwaga dotycząca parku rzecznego nie 

odpowiada ustaleniom studium. 

87. 

87.1  

22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane 

14, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 14 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

87.2 
218, Obr. 32 

(218/1, Obr. 32) 
uwzględniony  

Prawdopodobnie chodzi o działki 218/1 

Zgodnie ze Studium, działka nr 218/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

88. 

88 .1 

22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane 

109, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 109 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

88. 2  404, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 404 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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88. 3 84, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, południowa cześć działki  nr 84 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna część działki nr 84znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

 

89. 89 22.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

231, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 231 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

90. 90. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

357, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 357 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

91. 

91.1 

22.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane 

374, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 374 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

91.2  432/1, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka nr 432/1  znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

92. 

92.1 

22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

38, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka nr 38 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

92.2  40, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka nr 40 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

92.3  144, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka nr 144 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

92.4  138, Obr. 25 

 nieuwzględnione 

Zgodnie ze Studium, działka nr 138, 149, 158, 159, 191 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

92.5  149, Obr. 25 

92.6 158, Obr. 25 

92.7 159, Obr. 25 

92.8 191, Obr. 25 

92.9 220, Obr. 25  nieuwzględnione 

Zgodnie ze Studium, południowaa cześć działki  nr 220 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna  część działki nr 181 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

92.10 
236, Obr. 25 

237, Obr. 25 
 nieuwzględnione 

Zgodnie ze Studium, działki nr 236  237 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 92.11 

92.12 277, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo dla 

północnej części 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo dla południowej 

części działki 

Południowa  część działki nr 277 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Zgodnie ze Studium, północna część działki nr 277 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

92.13 78, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna cześć działek nr 78, 79 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Południowa część działek nr 78 ,79 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

92.14 79, Obr. 25 

92.15 113, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 113 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

92.16 166, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 166 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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92.17  96, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 96 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

93. 

93 .1 

22.08.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek rolnych 

na budowlane 

429, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 429, 437  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 93.2  437, Obr. 25 

94. 94. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolniczej na budowlaną 

318/2, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 318/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

95. 95. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

63, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 563znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

96. 96. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

181, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 181 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

97. 97. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

399, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 399 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

98. 98. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

75, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 75 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

99. 99. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

367, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 367 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

100. 100. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

238, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 238 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

101. 

101.1 

22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 223, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo południowa 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

środkowa i północna część 

działki 

Zgodnie ze Studium,  południowa część działki nr 223 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności  

 Środkowa część działki  nr 223 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

Północna część działki nr 223 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego układu 

drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

101.2  265, Obr. 25 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 266 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

102. 

102.1 

22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek rolnych 

na budowlane 

 5, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka nr 5 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

102.2  703, Obr. 33 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr  703 i 713   położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 102.3  713, Obr. 33 

102.4  197, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 197 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

102.5  71, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 71 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

102.6  583, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 583 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

103. 103. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki z ornej 

na budowlaną 

688, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 688 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

104. 104. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki z ornej 

na budowlaną 

388, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 388 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

105. 105. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

276, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo dla 

północnej części 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo dla południowej 

części działki 

Południowa  część działki nr 276 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Zgodnie ze Studium, północna część działki nr 276 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

106. 106. 23.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na cele 

mieszkalne i usługowe 

707, Obr. 33 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 707 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

107. 107. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną pod budownictwo 

mieszkaniowe 

114/1, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 114/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

108. 108. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną pod budownictwo 

mieszkaniowe 

408, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 408 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

109. 

109 .1 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek na cele 

mieszkalne 

405, Obr. 33 

231, Obr. 32 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 405 i 231 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 
109.2 

109.3 80, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna cześć działki  nr 80 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Południowa część działki nr 80 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

109.4 409, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 409 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

110. 

110.1 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

12, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 12  i 15 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
110.2 15, Obr. 25 

110.3 360, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 360 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

111. 

111.1  

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek na cele 

mieszkalne 

712, Obr. 33 

 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 712, 708/2 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 
111.2  708/2, Obr. 33 

112. 112.1 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

413, Obr. 25  nie uwzględniony 

Zgodnie ze Studium zachodnia cześć działki  nr 413 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Wschodnia część działki nr 413 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 
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TREŚĆ WNIOSKU 
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W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
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(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

112.2 361, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 361 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

113. 

113 .1 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 57/1, Obr. 32 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działki nr 57/1 , 57/2, 57/3, 57/ 4  położone są w obszarze oznaczonym symbolem 

MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

113.2  57/2, Obr. 32 

113.3  57/3, Obr. 32 

113.4 57/4, Obr. 32 

114. 114. 23.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną w całości pod 

budownictwo mieszkaniowe 

393/1, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 393/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

115. 115. 23.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną w całości pod 

budownictwo mieszkaniowe 

394/1, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 394/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

116. 

116.1  

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek z 

rolnych na budowlane 

 766/1, Obr. 33 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 766/1, 766/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 116.2 766/2, Obr. 33 

116.3  767, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo dla 

wschodniej części 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo dla zachodniej 

części działki 

Zachodnia część działki nr 767 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Zgodnie ze Studium, wschodnia a część działki nr 767 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

117. 

117 .1 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek z 

rolnych na budowlane 

 766/1, Obr. 33 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 766/1, 766/2 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 117.2  766/2, Obr. 33 

118. 118. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną 

166, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna cześć działki  nr 166 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Południowa część działki nr 166  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

119. 119. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

325, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 325 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

120. 120. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

275, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo dla 

północnej części 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo dla południowej 

części działki 

Południowa  część działki nr 275 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Zgodnie ze Studium, północna część działki nr 275 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

121. 121.1 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek 

na budowlane 

3/1, Obr. 24 

(545, Obr. 24) 
 nieuwzględniony 

Prawdopodobnie chodzi o działkę nr 545. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 545 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 
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WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121.2 
3/2, Obr. 24 

(518, Obr. 24) 

uwzględniony 

częściowo dla 

wschodniej części 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo dla zachodniej 

części działki 

Prawdopodobnie chodzi o działkę nr 518 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działki nr 518 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

Zachodnia część działki nr 518 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

122. 122. 23.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

70, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 70 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

123. 123. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną z 

możliwością zabudowy 

budynkami mieszkalnymi w 

zabudowie jednorodzinnej 

280, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 280 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

124. 124. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną z 

możliwością zabudowy 

budynkami mieszkalnymi w 

zabudowie jednorodzinnej 

71, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, środkowa cześć działki  nr 71 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna  i południowa część działki nr 71 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

 

125. 125. 23.08.2007 [...]* 
Wniosek dotyczy: 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

701, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 701 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

126. 

126 .1 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane i nie włączanie ich 

do „Parku Rzecznego” 

 128, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 128 wniosek ws tej nieruchomości będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny” 

126.2  138, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 138 wniosek ws tej nieruchomości będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny 

126.3  226, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 226 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

126.4  653, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka 653 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

126.5 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

 561, Obr. 24 

uwzględniony 

częściowo 

Wschodnia i środkowa 

część działki 

nieuwzględniony częściowo 

Zachodnia część działki 

położona poza granicami 

terenu objętego planem 

Zgodnie ze Studium, wschodnia  i  środkowa część działki nr 561 położona jest w obszarze 

oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  

Zachodnia część działki   nr 561 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws 

części tej nieruchomości będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park 

Rzeczny”. 

127. 127. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną w całości 

130/1, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 130/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

128. 

128.1 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek na 

budowlane dla zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej 

116, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 116, 359, 323, 348  znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

128.2 359, Obr. 25 

128.3  323, Obr. 25 

128.4  348, Obr. 25 

129. 129. 23.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną dla zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej 

322, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 322 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

130. 

130.1  

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek na 

budowlane dla zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej 

 729, Obr. 33 

 
nieuwzględniony 

nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 729 i 731 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 130.2  731, Obr. 33 

131. 

131.1 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane w całości pod 

budownictwo mieszkaniowe i 

nie włączanie ich do Parku 

Rzecznego. 

 500, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 500 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

131.2  501, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości będzie 

rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

131.3  502, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 502 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

132. 132. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną w całości pod 

budownictwo mieszkaniowe 

191, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka 191 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

133. 133. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną w całości pod 

budownictwo mieszkaniowe, w 

niskiej zabudowie 

299/2, Obr. 33  nierozpatrywany 
Działka nr 299/2 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

134. 134. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną dla zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej oraz 

korekty granic wytyczonych 

obszarów planów, tak aby 

przedmiotowa działka znalazła 

się w całości na obszarze planu 

Osiedle Łokietka 

642, Obr. 24 

uwzględniony 

częściowo w zakresie 

południowej części 

działki 

nieuwzględniony częściowo w 

zakresie północnej części 

działki 

Zgodnie ze Studium, południowa część działki 642 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

Północna część działki 642 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws części 

tej nieruchomości będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park 

Rzeczny”.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan jest sporządzany i uchwalany tylko w takim zakresie 

obszarowym jaki ustalono w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzania planu. Procedura 

sporządzania planu określona przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 

przewiduje wprowadzania zmian granic planu w trakcie jego sporządzania. 

135. 

135 .1 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntów 

rolnych na działki budowlane 

 285, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 285 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

135.2  400, Obr. 24 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka 400 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

135.3  741, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo w zakresie 

wschodniej części 

działki  

nieuwzględniony częściowo w 

zakresie zachodniej i 

środkowej części działki 

Zgodnie ze studium działka nr 741  znajduje się w części zachodnie i środkowej w terenach ZO- – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 a w części wschodniej działka nr 741 znajduje się w terenach MN -  – tereny o przeważającej funkcji 

mieszkaniowej niskiej intensywności 

135.4  48, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka 48 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

135.5  330, Obr. 24  nieuwzględniony 
Działka 330 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

135.6  193,   nieuwzględniony 
Działka 193 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

135.7 194,   nieuwzględniony 
Działka 194 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

136. 136. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną dla zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej 

397, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 397 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

137. 137.1  23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  329, Obr. 25  nieuwzględnione Zgodnie ze Studium, działki nr 329, 328, 327 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

137.2 
 

Przeznaczenia działek na 

budowlane dla zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej 

 328, Obr. 25 
tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
137.3 327, Obr. 25 

138. 138. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Wyłączenia z produkcji 

rolniczej – przekwalifikowania 

działki dla celów budowlanych 

730, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 730 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

139. 139. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Wydzielenia z planowanego 

obszaru Tonie – Park Rzeczny 

działki i włączenie jej do 

planowanego obszaru Osiedle 

Łokietka 

10, Obr. 33  nieuwzględniony 

Prawie w całości działka nr 10 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem, w obszarze 

zgodnie ze Studium przeznaczonym pod system zieleni i parków rzecznych. 

Niewielka – północna część działki, z uwagi na nie zachowanie standardów urbanistycznych nie nadaje 

się do zabudowy. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan jest sporządzany i uchwalany tylko w takim zakresie 

obszarowym jaki ustalono w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzania planu. Procedura 

sporządzania planu określona przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 

przewiduje wprowadzania zmian granic planu w trakcie jego sporządzania. 

140. 

140 .1 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 714, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 714 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

140.2  716, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 716 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

141. 141. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną 

52, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 52 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

142. 142. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Wytyczenia nowej ulicy 

równoległej do ul. Na mostkach 

i Gryczanej – mającej swój 

początek od ul. Gospodarskiej, a 

koniec przy ul. Pękowickiej. 

108, Obr. 32 
Uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium, działka nr 108 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

W zakresie układu komunikacyjnego, dla tych terenów będą w projekcie planu ustalone odpowiednie 

zasady obsługi komunikacyjnej 

143. 143. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną 

124, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 124 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

144. 

144.1  

 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek 

rolnych na budowlane 

90, Obr. 6  nieuwzględniony 
Działka nr 90, Obr. 6 nie figuruje w ewidencji gruntów ; wniosek nie może być uwzględniony z uwagi 

na niemożliwość identyfikacji nieruchomości, której dotyczy. 

144.2  232, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 232 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

145. 145. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną 

48, Obr. 108 

(398, Obr. 25) 
 nieuwzględniony 

Prawdopodobnie chodzi o działkę 398, Obr. 25. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 398 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

146. 146. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną - szeregową 

149, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 149 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 
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lub 
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obrębu Krowodrza) 
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W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
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(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

147. 

147 .1 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną - szeregową 

 132, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium zachodnia cześć działki  nr 132 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Wschodnia część działki nr 132 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

147.2  134, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 134, 135,136,137 znajdują  się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

147.3 135, Obr. 25 

147.4  136, Obr. 25 

147.5  137, Obr. 25 

148. 

148.1  

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

 391/9, Obr. 33 

uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 391/9, 390/2, 390/1  położone są w obszarze oznaczonym symbolem 

MN tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

148.2  390/1, Obr. 33 

148.3  390/2, Obr. 33 

149. 

149.1 

24.08.2007 
Piekarnia „Awiteks” W. 

Nakielny i Wspólnicy Sp. J. 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

 391/7, Obr. 33 

uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium, działki nr 391/7, 391/2  położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 
149.2  391/12, Obr. 33 

150. 

150 .1 

24.08.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

 386/5, Obr. 33 

 

uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 386/5, 391/8  położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 
150.2 391/8, Obr. 33 

151. 

151.1 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

 391/10, Obr. 33 

uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 391/10, 391/11  położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 
151.2 391/11, Obr. 33 

152. 

152.2 

24.08.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

 387, Obr. 33 

uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 387 i 392/1 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 
152.2 392/1, Obr. 33 

153. 

153.1 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

 386/6, Obr. 33 

 

uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 386/6, 393/2, 994/2 i 395/2 położone są w obszarze oznaczonym 

symbolem MN  tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

153.2 
393/2, Obr. 33 

 

153.3 
394/2, Obr. 33 

 

153.4 395/2, Obr. 33 

154. 

154.1 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia 

(przekwalifikowania) działek 

rolnych na budowlane 

352, Obr. 33 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 352, 355 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 154.2 355, Obr. 33 

154.3 349/2, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 349/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o 

przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 
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NR 
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WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

155. 

155.1 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek 

na budowlane 

 104/1, Obr. 32 

 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 104/1, 104/2  położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 
155.2 104/2, Obr. 32 

156. 

156.1  

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

 152/3, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo południowa 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

północna  część działki 

Zgodnie ze studium działka nr 152/3 znajduje się w części północnej w terenach ZO- – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy,  

 a w części południowej działka nr 152/3 znajduje się w terenach MN -  – tereny o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

156.2  152/4, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo południowa 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

północna  część działki 

Zgodnie ze studium działka nr 152/4 znajduje się w części północnej w terenach ZO- – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy,  

 a w części południowej działka nr 152/4 znajduje się w terenach MN -  – tereny o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

157. 

157.1  

24.08.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany kwalifikacji działek  

rolnych na budowlane 

 184/3, Obr. 32 

  uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki  nr 184/3 i 184/4  położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

. 157.2 184/4, Obr. 32 

157.3  184/5, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 184/5 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

157.4  184/6, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 184/6 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

157.5  183/4, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 183/4 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o 

przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

158. 158. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

254, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 254 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

159. 159. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

182, Obr. 25  nieuwzględniony  

Zgodnie ze studium działka nr 182 znajduje się w części północnej w terenach ZO- – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy,  

Część południowa działki 182 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego układu 

drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

160. 160. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną w całości 

205, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 205 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

161. 161. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

221, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, południowa cześć działki  nr 221 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna   część działki nr 221  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

162. 162. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną pod zabudowę 

jednorodzinną 

21, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 21 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

163. 163. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki rolnej na 

budowlaną 

14, Obr. 6  nieuwzględniony 

Prawdopodobnie chodzi o działkę 241, Obr. 33. Działka ta znajduje się poza granicami obszaru 

objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej 

dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

164. 164. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

5, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 5 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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165. 165. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

budowlano-rolnej na budowlaną 

94, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 94 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

166. 166. 27.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntu na 

działkę budowlaną 

725, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo wschodnia 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

zachodnia i środkowa część 

działki 

Zgodnie ze studium działka nr 725 znajduje się w części zachodnie i środkowej w terenach ZO- – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 a w części wschodniej działka nr 725 znajduje się w terenach MN -  – tereny o przeważającej funkcji 

mieszkaniowej niskiej intensywności 

167. 167. 27.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

budowlaną 

465, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 465 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

168. 168. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki oraz jej 

otoczenia na budowlaną pod 

zabudowę jednorodzinną 

126, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 126 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

169. 169. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntu 

rolnego na działkę budowlaną 

461, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium zachodnia cześć działki  nr 461 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Wschodnia część działki nr 461 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

170. 170. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntu 

rolnego na działkę budowlaną 

340, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 340 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

171. 171. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania części 

działki na budowlaną pod 

zabudowę mieszkaniową 

114/1, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 114/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

172. 172. 27.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną z zabudową 

jednorodzinną 

22, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 22 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

173. 173. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną 

23/3, Obr. 19 

(164, Obr. 32) 
uwzględniony  

Prawdopodobnie chodzi o działkę nr 164, Obr. 32. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 164 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o 

przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

174. 174. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

460, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 460 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

175. 

175 .1 

27.08.2007 „Pawo Dom” Sp. z o.o. 

Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia propozycji 

zagospodarowania terenu wg 

załączonej koncepcji, dotyczącej 

projektowanego osiedla 

mieszkaniowego, składającego 

się z: 

 domów mieszkalnych 

wielorodzinnych, 

 małych domów 

mieszkalnych 

 109, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130 znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

175 .2 110, Obr. 25 

175 .3 111, Obr. 25 

175 .4 112, Obr. 25 

175 .5 113, Obr. 25 

175 .6 114, Obr. 25 

175 .7 115, Obr. 25 

175 .8 116, Obr. 25 

175 .9 117, Obr. 25 

175 .10 118, Obr. 25 

175 .11 119, Obr. 25 

175 .12 120, Obr. 25 
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WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

175 .13 wielorodzinnych, 

 domów jednorodzinnych w 

zabudowie szeregowej, 

bliźniaczej oraz domów 

jednorodzinnych 

wolnostojących. 

Projektuje się uzupełnienie 

zabudowy mieszkaniowej 

małymi obiektami usługowymi. 

Wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych projektuje się 

tereny zieleni urządzonej 

rekreacyjnej, place gospodarcze, 

miejsca parkingowe. Teren 

przeznaczony na obwodnicę 

pozostaje niezagospodarowany. 

Wzdłuż obwodnicy projektuje 

się tereny zieleni ochronnej i 

miejsca parkingowe. Wjazdy na 

teren działki projektuje się z 

ulicy Jurajskiej. 

121, Obr. 25 

175 .14 122, Obr. 25 

175 .15 123, Obr. 25 

175 .16 124, Obr. 25 

175 .17 125, Obr. 25 

175 .18 126, Obr. 25 

175 .19 127, Obr. 25 

175 .20 128, Obr. 25 

175 .21 129, Obr. 25  

175 .22 130, Obr. 25 

175.23  131, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium zachodnia cześć działki  nr 131 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Wschodnia część działki nr 131znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

175.24 132, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium zachodnia cześć działki  nr 132 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Wschodnia część działki nr 132 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

175.25 133, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki  nr 133,134,135,136,137,138,139,140, 141, 142,143, 144, 145, 146, 147, 

148, 149, 150, 151, 152, 153   znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

175 .26 134, Obr. 25 

175.27 135, Obr. 25 

175 .28 136, Obr. 25 

175 .29 137, Obr. 25 

175 .30 138, Obr. 25 

175 .31 139, Obr. 25 

175 .32 140, Obr. 25 

175.33 141, Obr. 25 

175.34 142, Obr. 25 

175.35 1 43, Obr. 25 

175 .36 144, Obr. 25 

175 .37 145, Obr. 25 

175.38 146, Obr. 25 

175.39 147, Obr. 25 

175.40. 148, Obr. 25 

175.41 149, Obr. 25 

175.42 150, Obr. 25 

175.43 151, Obr. 25 

175.44 152, Obr. 25  

175.45 153, Obr. 25 

175 .46  177, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo południowa 

część działki 

nieuwzględniony częściowo 

północna i środkowa część 

działki 

Zgodnie ze Studium środkowa cześć działki  nr 177  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna i środkowa część działki nr 177 znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

Zgodnie ze Studium, południowa część działki nr 177  położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  

Wniosek odnośnie  przeznaczenie MN uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy 

uzależniony będzie od szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu 

planu, a także konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we 

wniosku zostaną szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 
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175.47 178, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 178 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

175.48  179, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działki  nr 179  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego. 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 179 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

175.49 180, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium środkowa cześć działki  nr 180  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna i południowa część działki nr 180 znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

175 .50 181, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działki  nr 181  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 181 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

175 .51  182, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 182 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

175.51  183, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działki  nr 183  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 183 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

175 .52 184, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 184 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

175.53  185, Obr. 25  

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działki  nr 185,186  znajdują się w terenach stanowiących 

korytarze podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu 

komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działek nr 185/186 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

175 .54 186, Obr. 25 

175.55  187, Obr. 25  nieuwzględniony 
Działka 187 nie figuruje w ewidencji gruntów; wniosek nie może być uwzględniony z uwagi na 

niemożliwość identyfikacji nieruchomości, której dotyczy. 

175.56  188, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,198  znajdują się w 

obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na 

obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, 

zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

175 .57  189, Obr. 25 

175.58   190, Obr. 25 

175 59 191, Obr. 25 

175.60  192, Obr. 25 

175.61 193, Obr. 25 

175.62  194, Obr. 25 

175.63   195, Obr. 25 

175.64  196, Obr. 25 

175 .65 197, Obr. 25 

175.66  198, Obr. 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

175.67  199, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działki  nr 199  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 199 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

175 .68  200, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 200, 201, 202, 203, 204 ,205, 206, 207, 208, 209,210, 211 znajduje się 

w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na 

obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, 

zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

175 .69 201, Obr. 25 

175.70  202, Obr. 25 

175.71  203, Obr. 25 

175.72  204, Obr. 25 

175 .73 205, Obr. 25 

175 .74 206, Obr. 25 

175.75  207, Obr. 25 

175.76  208, Obr. 25 

175.77  209, Obr. 25 

175.78  210, Obr. 25 

175.79  211, Obr. 25 

175.80  212, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działek  nr 212, 213, 214 znajduje się w terenach stanowiących 

korytarze podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu 

komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działek nr 212, 213, 214 znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

 

175.81  213, Obr. 25 

175.82.   214, Obr. 25 

175.83   215, Obr. 25  nieuwzględniony 
Działka 215 nie figuruje w ewidencji gruntów; wniosek nie może być uwzględniony z uwagi na 

niemożliwość identyfikacji nieruchomości, której dotyczy. 

175.84   216, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium środkowa cześć działki  nr 216  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna i południowa część działki nr 216 znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

175.85   217, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działki  nr 217  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 217 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary. 

175.86   218, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 218 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

175.87   219, Obr. 25  nieuwzględniony 
Zgodnie ze Studium działka  nr 219  znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego 

układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego. 

175 .88 220, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działki  nr 220  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 220 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

175.89   221, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działki  nr 221  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 221 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

175.90  269, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo południowa 

część działki 

nieuwzględniony częściowo 

północna  

część działki 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 269 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

Zgodnie ze Studium, południowa część działki nr 269 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

Wniosek odnośnie  przeznaczenie MN uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy 

uzależniony będzie od szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu 

planu, a także konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we 

wniosku zostaną szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

175.91   272, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo południowa 

część działek 

nieuwzględniony częściowo 

północna  

i środkowa część działek 

Zgodnie ze Studium północna cześć działek  nr 272, 273, 274, 275  znajduje się w terenach 

stanowiących korytarze podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji 

układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium środkowa część działek nr 272, 273, 274, 275 znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

Zgodnie ze Studium, południowa część działek nr 272, 273, 274, 275 znajduje się w obszarze 

oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek odnośnie  przeznaczenie MN uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy 

uzależniony będzie od szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu 

planu, a także konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we 

wniosku zostaną szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

175.92  273, Obr. 25 

175.93 274, Obr. 25 

175.94  275, Obr. 25 

175.95  
276, Obr. 25 

 

uwzględniony 

częściowo południowa 

część działek 

nieuwzględniony częściowo 

północna  

część działek 

Zgodnie ze Studium północna część działek nr 276, 277 znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

Zgodnie ze Studium, południowa część działek nr 276, 277 znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek odnośnie  przeznaczenie MN uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy 

uzależniony będzie od szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu 

planu, a także konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we 

wniosku zostaną szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

175.96  277, Obr. 25 

175.97  278, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium północna cześć działki  nr 278  znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 278 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

175..98  279, Obr. 25  nieuwzględniony 
Działka 279 nie figuruje w ewidencji gruntów; wniosek nie może być uwzględniony z uwagi na 

niemożliwość identyfikacji nieruchomości, której dotyczy . 

175.99   280, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo południowa 

część działek 

nieuwzględniony częściowo 

północna  

część działek 

Zgodnie ze Studium północna część działek nr 280, 281 znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

Zgodnie ze Studium, południowa część działek nr 280, 281 znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek odnośnie  przeznaczenie MN uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy 

uzależniony będzie od szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu 

planu, a także konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we 

wniosku zostaną szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

175.100  281, Obr. 25 

175 .101  282, Obr. 25  

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium północna cześć działek  nr 282, 283, 284, 285, znajduje się w terenach 

stanowiących korytarze podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji 

układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium południowa część działek nr 282, 283, 284, 285  znajduje się w obszarze 

oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym 

jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary. 

175.102  283, Obr. 25 

175.103  284, Obr. 25 

175.104  285, Obr. 25 

175.105   286, Obr. 25 
 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium środkowa cześć działek  nr 286, 287, 288  znajduje się w terenach stanowiących 

korytarze podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu 175.106  287, Obr. 25 



 28 
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NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 
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(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

175.107  288, Obr. 25 

komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna i południowa część działek nr 286, 287, 288,   znajduje się w obszarze 

oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym 

jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary. 

175.108  289, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działek  nr 289, 290, 291, 292, 293, 294  znajduje się w terenach 

stanowiących korytarze podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji 

układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działek nr 289, 290, 291, 292, 293, 294 znajduje się w obszarze 

oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym 

jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary 

175 .109 290, Obr. 25 

175.110  291, Obr. 25 

175.111  292, Obr. 25 

175.112  293, Obr. 25 

175.113  294, Obr. 25 

176. 

176 .1 

27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek pod 

zabudowę jednorodzinną niskiej 

intensywności 

 750/2, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 750/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

176.2 750/3, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo wschodnia 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

zachodniej  część działki 

Zgodnie ze studium działka nr 750/3 znajduje się w części zachodniej w terenach ZO- – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 a w części wschodniej w terenach MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności 

176.3 

 

755/2, Obr. 33 

 
 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 755/2, 756/1  znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
176.4 756/1, Obr. 33 

177. 177. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

689, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 689 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

178. 178. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Wyłączenia z produkcji 

rolniczej – przekształcenia dla 

celów budowlanych działki 

248, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 248 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

179. 179. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

rolnej na usługowo-

mieszkaniową 

60, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 60 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

180. 180. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

158, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 158 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

181. 181. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

157, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 157  położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

182. 

182.1 

27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

193, Obr. 25 

 
 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 193 i 341 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
182.2 341, Obr. 25 

183. 183. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania części 

działki rolnej na budowlaną 

182, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 182 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 
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UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

184. 184. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną pod zabudowę 

wielorodzinną do wysokości 3 

kondygnacji lub zabudowę 

szeregową 

177/2, Obr.32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 177/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o 

przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

185. 

185.1 

 

27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę jednorodzinną o 

niskiej intensywności w całości 

działek lub ich części 

 750/2, Obr. 33 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 750/2, 755/2, 756/1 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

185.2  755/2, Obr. 33 

185.3  756/1, Obr. 33 

186. 186. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania całości 

działki rolnej na budowlaną 

66, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 66 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

187. 187. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki 

rolnej na budowlaną 

232, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 232 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

188. 188. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania całości 

działki rolnej na budowlaną 

253, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 253 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

189. 189. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania całości 

działki rolnej na budowlaną 

207, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 207 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

190. 190. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania i działki 

rolniczej na budowlaną 

298, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 298 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

191. 191. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Wytyczenia nowej ulicy 

równoległej do ul. Gryczanej, 

mającej początek od ul. 

Gospodarczej i wychodzącej do 

ul. Pękowickiej (załącznik 

graficzny). 

165/2, Obr. 32 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 165/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek odnośnie drogi jest uzasadniony i zostanie uwzględniony przy sporządzaniu projektu planu, 

192. 192. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia pod zabudowę 

całej działki oraz wytyczenia 

nowej ulicy na drugim końcu 

parceli mającej swój początek 

od ul. Gospodarczej i 

wychodzącej na ul. Pękowickiej 

(załącznik graficzny). 

165/3, Obr. 32 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 165/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek odnośnie drogi jest uzasadniony i zostanie uwzględniony przy sporządzaniu projektu planu, 

193. 

193.1  

27.08.2007 [...]* 
Wniosek dotyczy: 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę 

 722, Obr. 33 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 722 i 104  znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 193.2   104, Obr. 25 
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193.3 173, Obr. 25 

uwzględniony  

częściowo południowa 

część działki 

Nieuwzględniony częściowo 

 północna i środkowa część 

działki 

Zgodnie ze Studium,  południowa część działki nr 173 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności  

 Północna i środkowa część działki  nr 173 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

Północna część działki nr 173 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego układu 

drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

193.4 311, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 311 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

194. 194. 28.08.2007 [...]* 
Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia w planie działki 

102/1, Obr. 32 uwzględniony  
Wniosek nie precyzuje ściśle sposobu przeznaczenia nieruchomości w planie 

Uwzględniając intencje wnioskodawcy Zgodnie ze Studium, działka nr 102/1 położona jest w obszarze 

oznaczonym symbolem MN  tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

195. 195. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki na 

teren mieszkaniowy 

413, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 413 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

196. 196. 28.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntu 

rolnego na działkę budowlaną 

410, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 410 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

197. 

197 .1 

28.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania pozostałych 

części działek rolnych na 

budowlane 

 593, Obr. 24 uwzględniony 

częściowo wschodnia 

część działek 

nieuwzględniony częściowo 

 zachodnia część działek 

położona poza granicami 

terenu objętego planem 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działek nr 593, 594 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  

Zachodnia część działek   nr 593, 594 znajdują się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek 

ws części tych nieruchomości będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – 

Park Rzeczny”.. 
197.2  594, Obr. 24 

198. 198. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną pod budownictwo 

jednorodzinne 

175, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, południowa cześć działki  nr 175 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna część działki nr 175 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

199. 

 

199.1 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

393, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 393 i 414,  znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
199.2 414, Obr. 25 

199.3 491, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium zachodnia cześć działki nr 491 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego. 

Wschodnia część działki nr 491 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

200. 200. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę 

3, Obr. 4  nieuwzględniony 
Działka nr 3 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

201. 201 .1 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę i sprzeciwu wobec 

planów przebiegu obwodnicy 

67, Obr. 9 

(488, Obr. 25) 
 nieuwzględniony 

Prawdopodobnie chodzi o działkę 488, Obr. 25. 

Zgodnie ze Studium środkowa cześć działki nr 488 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego. 

Wschodnia i zachodnia część działki nr 488 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 
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201.2  17, Obr. 32 
uwzględniony 

częściowo 
 

Zgodnie ze Studium, działka nr 17 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Sprzeciw przeciwko obwodnicy nieuwzględniony. 

202. 202. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę 

8, Obr. 9 

(409, Obr. 25) 
 nieuwzględniony 

Prawdopodobnie chodzi o działkę 409, Obr. 25. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 409 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

203. 203. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania części 

działki rolnej na budowlaną 

170, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 170  położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

204. 

204.1 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek z 

rolnych na budowlane z 

możliwością zabudowy 

budynkami mieszkalnymi w 

zabudowie jednorodzinnej 

79, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 79 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

204.2 
 80, Obr. 32 

(80/7, Obr. 32) 
uwzględniony  

Wniosek dotyczy działki nr 80/7, Obr. 32. 

Zgodnie ze Studium, działka nr 80/7 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

205. 

205.1 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek z 

rolnych na budowlane z 

możliwością zabudowy 

budynkami mieszkalnymi w 

zabudowie jednorodzinnej 

 77, Obr. 32 

 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 77 i 78 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

205.2 78, Obr. 32 

206. 206. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntów 

rolnych na budowlane pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

335, Obr. 33 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 335 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

207. 207. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntów 

rolnych na budowlane pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

343, Obr. 33 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 343 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

208. 208. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntów 

rolnych na budowlane pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

339, Obr. 33 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 339 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

209. 209. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntów 

rolnych na budowlane pod 

zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną 

342, Obr. 33 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 342 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

210. 210. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

225, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 225 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

211. 211. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

228, Obr. 24 

uwzględniony 

częściowo w zakresie 

południowej części 

działki 

nieuwzględniony częściowo 

w zakresie północnej części 

działki 

Zgodnie ze Studium, południowa część działki nr 228 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Północna część działki nr 228 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

212. 212. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

171, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 171znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

213. 213. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

181, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 181 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

214. 214. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

92, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 92 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

215. 215. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

358, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 358 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

216. 216. 28.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

238, Obr. 24  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 238 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

217. 217. 28.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

239, Obr. 24  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 239 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

218. 218. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

273, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 273 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

219. 219. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

233, Obr. 24  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 233 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

220. 220. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

237, Obr. 24  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr237 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

221. 221. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

82, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna cześć działki  nr 82 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Południowa część działki nr 82  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

222. 222. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

216, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, środkowa cześć działki  nr 216 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna  i środkowa część działki nr 216  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza Zgodnie ze Studium, środkowa cześć działki  nr 216 znajduje się w terenach 

stanowiących korytarze podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji 

układu komunikacyjnego 

Północna  i środkowa część działki nr 216  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. przestrzeń produkcyjna). Na 

obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, 

zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

223. 223. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

274, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 274 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

224. 224. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

398, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 398 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

225. 225. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

224, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo południowa 

część działki 

nieuwzględniony częściowo 

północna i środkowa część 

działki 

Zgodnie ze Studium,  południowa część działki nr 224 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności  

 Środkowa część działki  nr 224 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

Północna część działki nr 224 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego układu 

drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

226. 226. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną w całości 

748, Obr. 32  nieuwzględniony 
Działka 748 nie figuruje w ewidencji gruntów; wniosek nie może być uwzględniony z uwagi na 

niemożliwość identyfikacji nieruchomości, której dotyczy. 

227. 227. 28.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

cele budowlane w całości 

180, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 180 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

228. 

228.1  

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane w całości 

 413, Obr. 24 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działki 413, 692, 699 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 
228.2  692, Obr. 33 

228.3  699, Obr. 33 

228.4  720, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 720 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

229. 229. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

404, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 404 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

230. 230. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budownictwo jednorodzinne 

niskiej intensywności. 

Działka posiada wz pod dom 

jednorodzinny 

303, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 303 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

231. 231. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia obszaru między 

ul. Na Zielonki, Pękowicką i 

Jurajską na tereny zieleni 

publicznej wg załączonego 

planu 

obszar planu  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, wskazywany teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

232. 

232.1 

28.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek z 

rolnych na budowlane 

 334, Obr. 33 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki  nr 334 i 335  położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 232.2 335, Obr. 33 

232.3 196, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 196 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

232.4  469, Obr. 25  nieuwzględniony 
Zgodnie ze Studium, działka nr 469 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego 

układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

233. 233. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

142, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 142 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

234. 234. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

188, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 188 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

235. 235. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

1. Przeznaczenia działki pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

2. Propozycji dotyczącej 

możliwości podziału działki 

na kilka mniejszych i 

uwzględnienia wytyczenia 

drogi – projektowane zapisy 

w planie powinny być 

dostosowane do 

wytyczonych działek tak, by 

każda z nich mogła stanowić 

samodzielną działkę 

budowlaną. 

3. Propozycji aby 

dopuszczalny maksymalny 

wskaźnik powierzchni 

zabudowy P. Z. był nie 

mniejszy niż 0,30 do 0,40 i 

aby pozostałe wskaźniki 

dopasowane były realnie do 

powierzchni działki. 

4. W przypadku określenia 

linii zabudowy była to linia 

nieprzekraczalna, a nie 

obowiązująca i aby jej 

położenie nie ograniczyło 

możliwości 

pełnowartościowej 

zabudowy mieszkaniowej na 

działce 68. 

68, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, południowa cześć działki  nr 68 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna część działki nr 38 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

Z uwagi na nieuwzględnienie wniosku w zakresie przeznaczenia terenu pozostałe części wniosku 

dotyczące intensywności zabudowy oraz linii zabudowy pozostają bezprzedmiotowe 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

236. 236. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

Braku zgody na poszerzenie 

ul. Łokietka na odcinku działki 

283. 

283, Obr. 32  nieuwzględniony 

Na obecnym etapie prac wniosek nieuwzględniony. Wniosek będzie przedmiotem szczegółowej analizy 

na etapie sporządzania projektu planu przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. 

237. 

237.1  

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

1. Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

2. Propozycji aby 

projektowane zapisy w 

planie dostosowane były do 

istniejących wielkości 

działek w taki sposób aby 

każda z trzech działek mogła 

stanowić samodzielną 

działkę budowlaną. 

3. Propozycji aby 

dopuszczalny maksymalny 

wskaźnik powierzchni 

zabudowy P. Z. był nie 

mniejszy niż 0,30 do 0,40 i 

aby pozostałe wskaźniki 

dopasowane były realnie do 

powierzchni działek. 

4. Dopuszczenia w planie 

zmiany sposobu podziału 

terenu, a więc granice 

pomiędzy działkami były 

oznaczone liniami 

umożliwiającymi ich zmianę 

np. przesunięcie, nowe 

wydzielenie itp. 

 222/1, Obr. 32 

uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 222/1 i 222/3 i 223/5  położone są w obszarze oznaczonym symbolem 

MN– tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

237.2 

 222/3, Obr. 32 

 222/5, Obr. 32 
237.3 

237.4 

Wniosek dotyczy: 

 

Propozycji, aby w przypadku 

określenia linii zabudowy od 

ul. Kaczorówka była to linia 

nieprzekraczalna, a nie 

obowiązująca i aby jej położenie 

nie ograniczyło możliwości 

pełnowartościowej zabudowy 

mieszkaniowej na działce 222/5, 

położonej bezpośrednio przy 

ul. Kaczorówka, która 

pomniejszona jest o pas terenu 

przeznaczony na poszerzenie 

drogi. 

 222/5, Obr. 32  nieuwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 222/5 znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego 

układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

238. 238. 28.08.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki w 

całości na budowlaną pod 

budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne 

724, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo w zakresie 

wschodniej części 

działki 

nieuwzględniony częściowo 

w zakresie zachodniej części 

działki 

Zgodnie ze Studium, część wschodnia działki nr 724 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, natomiast część zachodnia 

działki nr 724 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza 

przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, 

sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

239. 

239.1 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

1. Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

2. Propozycji aby 

projektowane zapisy w 

planie dostosowane były do 

istniejących wielkości 

działek w taki sposób aby 

każda z trzech działek mogła 

stanowić samodzielną 

działkę budowlaną. 

3. Propozycji aby 

dopuszczalny maksymalny 

wskaźnik powierzchni 

zabudowy P. Z. był nie 

mniejszy niż 0,30 do 0,40 i 

aby pozostałe wskaźniki 

dopasowane były realnie do 

powierzchni działek. 

4. Dopuszczenia w planie 

zmiany sposobu podziału 

terenu, a więc granice 

pomiędzy działkami były 

oznaczone liniami 

umożliwiającymi ich zmianę 

np. przesunięcie, nowe 

wydzielenie itp. 

 222/2, Obr. 32 

uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium, działki nr 222/2 i 222/4 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

239.2 222/4, Obr. 32 

239.3 

Wniosek dotyczy: 

 

Propozycji, aby w przypadku 

określenia linii zabudowy od 

ul. Kaczorówka była to linia 

nieprzekraczalna, a nie 

obowiązująca i aby jej położenie 

nie ograniczyło możliwości 

pełnowartościowej zabudowy 

mieszkaniowej na działce 222/6, 

położonej bezpośrednio przy 

ul. Kaczorówka, która 

pomniejszona jest o pas terenu 

przeznaczony na poszerzenie 

drogi. 

222/6, Obr. 32 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium, działka nr 222/6 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o 

przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 



 37 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

240. 240. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

1. Przeznaczenia działki pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

2. Propozycji aby 

projektowane zapisy w 

planie dostosowane były do 

istniejących wielkości w taki 

sposób aby działkę można 

było w przyszłości 

zabudować (budynkiem 

mieszkalnym i garażem) 

3. Propozycji aby 

dopuszczalny maksymalny 

wskaźnik powierzchni 

zabudowy P. Z. był nie 

mniejszy niż 0,30 do 0,40 i 

aby pozostałe wskaźniki 

dopasowane były realnie do 

powierzchni działki. 

4. Propozycji, aby w 

przypadku określenia linii 

zabudowy była to linia 

nieprzekraczalna, a nie 

obowiązująca i aby jej 

położenie nie ograniczyło 

możliwości 

pełnowartościowej 

zabudowy mieszkaniowej na 

działce 283, w części 

obecnie rolniczej. 

283, Obr. 32 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 283 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem, że sposób realizacji zabudowy uzależniony będzie od 

szczegółowej analizy wszystkich uwarunkowań na etapie sporządzania projektu planu, a także 

konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. Wskazane uregulowania we wniosku zostaną 

szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania projektu planu. 

241. 

241.1  

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane w całości 

przeznaczone pod budownictwo 

mieszkaniowe lub komercyjne 

 217, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, środkowa cześć działki  nr 217 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna  i środkowa część działki nr 217  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

241.2  242, Obr. 24 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka 242 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

242. 

242 .1 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

pod budownictwo jednorodzinne 

  482, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, wschodnia cześć działki  nr 482 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zachodnia część działki nr 482 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

 

242.2 726, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo wschodnia 

część działki  

nieuwzględniony częściowo 

zachodnia i środkowa część 

działki 

Zgodnie ze studium działka nr 726 znajduje się w części zachodnie i środkowej w terenach ZO- – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 a w części wschodniej w terenach MN  – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

243. 243. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

742, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 742 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

244. 244. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

63/1, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka nr 63/1 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

245. 245. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

769, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 769 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

246. 

246 .1 

 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

70/7, Obr. 33  nieuwzględniony 

Działka 70/7 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

 

246 .2 70/10, Obr. 33 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 70/10 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

247. 247. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

769, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 769 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

248. 

248.1  

 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

 

70/7, Obr. 33  nieuwzględniony 

Działka 70/7 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

 

248.2 70/10, Obr. 33 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 70/10 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

249. 249. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

63/1, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka  nr 63/1 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

250. 250. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

742, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 742 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

251. 251. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntu 

rolnego na działkę budowlaną 

 

7/2, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka 7/2 nie figuruje w ewidencji gruntów; wniosek nie może być uwzględniony z uwagi na 

niemożliwość identyfikacji nieruchomości, której dotyczy. 

252. 252. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntu 

rolnego na działkę budowlaną 

 

4/2, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka 4/2 nie figuruje w ewidencji gruntów; wniosek nie może być uwzględniony z uwagi na 

niemożliwość identyfikacji nieruchomości, której dotyczy 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

253. 253. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

ornej na budowlaną 

 

6, Obr. 31 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 6 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

254. 

254.1 

28.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

1. Umożliwienia usytuowania 

na działkach zabudowy 

jednorodzinnej w formie 

bliźniaczej, szeregowej lub 

wolnostojącej jako 

kontynuację zabudowy o 

charakterze jednorodzinnym 

występującym na sąsiednich 

działkach zlokalizowanych 

przy ul. Zefirowej, Na 

Zielonki i Szafirowej. 

2. Propozycji parametrów 

zabudowy: 

 wskaźnik powierzchni 

zabudowy działki do 

25 %, 

 gabaryty zabudowy: 

wysokość kalenicy dachu 

do 12 m, wysokość okapu 

do 7,5 m, 

 układ połaci dachowych: 

dwu- lub wielospadowy z 

lukarnami o kącie spadku 

dachu ok. 45 º. 

 475, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna cześć działki  nr 475 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Środkowa i południowa część działki nr 4756  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

254.2  476, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 476 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wobec nieuwzględnienia wniosku w zakresie przeznaczenia terenu cześć wniosku dotycząca 

parametrów zabudowy pozostaje bezprzedmiotowa 

254.3 

Wniosek dotyczy: 

 

Utrzymania dla działek 

charakteru zabudowy 

jednorodzinnej w formie 

bliźniaczej, szeregowej lub 

wolnostojącej  

455, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 455 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

254.4 454, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna cześć działki  nr 454 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Środkowa i południowa część działki nr 4756  znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

 

254.5  453, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki  nr 453, 452 znajdują  się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego. 

 
254.6  452, Obr. 25 

254.7  443, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, środkowa cześć działki  nr 443 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Północna i południowa  część działki nr 443 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

255. 

255.1 

28.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną o obniżonej 

intensywności 

105/6, Obr. 32 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działki nr 105/6, 105/7, 105/8 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 
255.2 105/7, Obr. 32 

255.3 105/8, Obr. 32 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

256. 256. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na cele 

budownictwa jednorodzinnego 

145, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 145 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

257. 257. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania części 

działki pod budownictwo 

jednorodzinne 

136, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 136 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

258. 258. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

467, Obr. 33  nieuwzględniony 
Działka 467 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem – wniosek ws tej nieruchomości 

będzie rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu  „Tonie – Park Rzeczny”. 

* 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 „Osiedle Łokietka”,  

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

 


