
Załącznik do Zarządzenia Nr 1924/2007 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.09.2007 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „ŁUCZANOWICE” 

 

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) 

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 

25.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlaną 

42/3, Obr. 14 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działki nr 42/3, 42/4 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 1.2 42/4, Obr. 14 

2. 2. 27.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki jako 

budowlanej pod budownictwo 

mieszkaniowe 

60/3, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: 

północna część działki 

nr 60/3 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowa część działki nr 

60/3 

Wniosek uwzględniony jedynie dla północnej części działki nr 60/3 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 60/3 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. 

3. 3. 27.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

terenu rolnego na budowlany 

pod budowę domów 

jednorodzinnych 

15, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 15 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. 

4.1 

30.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

budownictwo 

73, Obr. 13 

 nieuwzględniony 

Działka nr 73 znajduje się poza obszarem planu. Wniosek został rozpatrzony w planie miejscowym 

dla obszaru „Grębałów – Lubocza”. 

 

Zgodnie ze Studium działki nr 145, 150 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. 

4.2 145, Obr. 13 

4.3 150, Obr. 13 

5. 5. 31.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki jako 

terenu budowlanego 

42/1, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 42/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

6. 6. 31.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

72/3, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 72/3 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. 

7. 7. 31.07.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

działkę pod budownictwo 

jednorodzinne 

25, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 25 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. 

8. 8. 01.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną 

176/1, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 176/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zieleni 

publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie ogólnodostępnych terenów 

otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród botaniczny, park 

ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, bulwary, 

promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska itp.), cieki 

i zbiorniki wodne, a także cmentarze. 

9. 9. 02.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

240/4, Obr. 12  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 240/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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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) 

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 

10. 10. 02.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

241/2, Obr. 12  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 241/2 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. 

11. 11. 06.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

11, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: północno-

zachodnia część 

działki nr 11 

nieuwzględniony 

częściowo: 

wschodnia i południowa-

zachodnia część działki nr 

11 

Wniosek uwzględniony jedynie dla północno-zachodniej części działki nr 11 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium wschodnia i południowo-zachodnia część działki nr 11 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. 07.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia w planie działki 

przeznaczonej pod budowę 

domów jednorodzinnych – 

zabudowa jednorodzinna 

wolnostojąca. Wszczęta 

procedura dotycząca wydania 

warunków zabudowy. 

24, Obr. 14  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. 

13. 13. 07.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki na 

budowlaną 

235, Obr. 12  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 235 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. 13.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia 3/4 działki pod 

budownictwo jednorodzinne 

88, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 88 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. 

15. 15. 13.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki pod 

budownictwo jednorodzinne 

26, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 26 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. 

16. 16. 13.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki jako 

budowlanej pod budownictwo 

jednorodzinne 

170, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 170 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

17. 17. 13.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę 3-ch budynków 

mieszkalnych wraz z garażami 

oraz drogą dojazdową. Trwa 

postępowanie o wydanie 

warunków zabudowy 

55, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa i 

wschodnia część 

działki 55 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki nr 

55 

Wniosek uwzględniony jedynie dla południowej i wschodniej części działki nr 55 znajdującej 

się w Studium w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej 

niskiej intensywności. 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 55 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. 

18.1 

13.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek z 

rolnych na budowlane 

99/1, Obr. 14 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 99/1, 99/4 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. 

 

18.2 99/4, Obr. 14 

19. 19. 13.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

69, Obr. 15 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 69 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

20. 

20.1 

14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane. Działki 

posiadają wz. 

181/8, Obr. 14 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działki nr 181/8, 181/9 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 20.2 181/9, Obr. 14 



 3 

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) 

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 

21. 

21.1 

14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

1. Przeznaczenia działek pod 

budownictwo jednorodzinne, 

2. Dopuszczenia zabudowy 

jednorodzinnej do 2 

kondygnacji nadziemnych o 

maksymalnej wysokości do 10 

m od poziomu terenu do 

kalenicy dachu z możliwością 

budowy piwnic jako trzeciej 

kondygnacji podziemnej, 

3. Geometrii dachu – dachy 

wielospadowe łamane, 

kopertowe, dwuspadowe, o 

różnej długości połaci 

dachowej, z zastosowaniem 

lukarn (jaskółczych gniazd) i 

okien połaciowych jako 

doświetlenia do pomieszczeń 

mieszkalnych, 

4. Przeznaczenia pod 

budownictwo jednorodzinne 

do 45 % obszaru 

przeznaczonego pod 

zabudowę, 

5. szerokości zabudowy domu – 

elewacji frontowej – szerokość 

działki minus 8 m. Przy 

działkach przylegających do 

dróg wewnętrznych 

dojazdowych dopuszcza się 

zabudowę elewacji z oknem w 

odległości 3 m od granicy z 

działką (droga wewnętrzna). 

Przy ul. Bystronia szerokość 

elewacji frontowych waha się 

od 10 do 17 m, 

6. Zmniejszenia linii zabudowy 

od ul. Bystronia do 6-7 m, 

7. Kierunku głównej kalenicy 

równolegle lub prostopadle od 

ul. Bystronia, na obszarze 

wnioskowanych działek. 

8. Zabudowy towarzyszącej – 

garaż jedno lub dwu 

stanowiskowy wznoszony przy 

drodze wewnętrznej – 

możliwość zabudowy ściany z 

oknem w odległości 3 m od 

granicy działki – drogi 

wewnętrznej oraz w odległości 

4 m od ul. Bystronia, 

9. Wykorzystania alternatywnych 

źródeł energii – energii 

solarnej – możliwość montażu 

baterii słonecznych na dachu. 

85/3, Obr. 15 

uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium działki nr 85/3, 86/1, 85/6, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/12 położone są w obszarze 

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

Wskazane we wniosku propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane na etapie sporządzania 

projektu planu. Sposób uwzględnienia uzależniony będzie od analizy wszystkich uwarunkowań na etapie 

sporządzania projektu planu, a także konieczności zapewnienia standardów urbanistycznych. 

21.2 86/1, Obr. 15 

21.3 85/6, Obr. 15 

21.4 85/8, Obr. 15 

21.5 85/9, Obr. 15 

21.6 85/10, Obr. 15 

21.7 85/11, Obr. 15 

21.8 85/12, Obr. 15 

22. 

22.1 

08.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Odrolnienia / 

przekwalifikowania gruntów 

100/3, Obr. 14 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 100/3, 100/4, 1/8, 1/9, 1/10 nr 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. 

22.2 100/4, Obr. 14 

22.3 1/8, Obr. 14 

22.4 1/9, Obr. 14 
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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) 

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 

22.5 

ornych na działki budowlane lub 

inne cele, np. drogi, obiekty 

przemysłowe, rekreacyjne 

1/10, Obr. 14 

23. 

23.1 

09.08.2007 „ABC Colorex” Sp. z o.o. 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia w projekcie planu 

wskazanych we wniosku działek 

oraz okalających je terenów 

(pomiędzy ul. Łuczanowicką, 

a stacją rozdzielni energii 

elektrycznej) pod zabudowę 

przemysłową. 

Na części działek wnioskodawca 

prowadzi zakład przemysłowy. 

434/2, Obr. 12 

 nieuwzględniony 

Działki nr 434/2, 228/1, 228/2, 231/2, 232/2 znajdują się poza obszarem planu. Wniosek został 

rozpatrzony w planie miejscowym dla obszaru „Grębałów – Lubocza”. 

 

Zgodnie ze Studium działka nr 234/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Działka nr 233/4 znajduje się poza obszarem planu. Wniosek został rozpatrzony w planie miejscowym 

dla obszaru „Grębałów – Lubocza”. 

23.2 228/1, Obr. 12 

23.3 228/2, Obr. 12 

23.4 231/2, Obr. 12 

23.5 232/2, Obr. 12 

23.6 234/1, Obr. 12 

23.7 233/4, Obr. 12 

24. 

24.1 

14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

246, Obr. 12 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 246, 238/1 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. 
24.2 238/1, Obr. 12 

25. 25. 14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

247, Obr. 12  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 247 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: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną – 

pasem szerokości 150 m od 

ulicy Kalwińskiej 

29/3, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 29/3 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. 

27. 27. 14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną – 

pasem szerokości 250 m od 

ulicy Godebskiego do ulicy 

Braci Polskich 

81/5, Obr. 14  

nieuwzględniony  

poza niewielkim 

fragmentem 

 

Zgodnie ze Studium działka nr 81/5 (poza niewielkim fragmentem) 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. 14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną – 

pasem szerokości 120 m od 

ulicy Pankiewicza. 

Wnioskodawca wystąpił z 

wnioskiem WZ nr AU-02-

2.AEN.7331-1988/07 i AU-02-

2.AEN.7331-1989/07 o budowę 

ośmiu domów jednorodzinnych 

na części działki 

46, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 46 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. 

29. 29. 14.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolniczej na budowlaną 

18, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 18 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. 

30. 

30.1 

14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek na 

budowlane w celu budowy 

domu 

2, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: północna 

część działek 2,3 4 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowa część działek 

nr 2,3, 4 

Wniosek uwzględniony jedynie dla północnej części działek nr 2, 3, 4 znajdujących się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

 

Zgodnie ze Studium południowe części działek nr 2, 3, 4 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. 

 

30.2 3, Obr. 14 

30.3 4, Obr. 14 



 5 

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) 

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 

31. 

31.1 

16.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia w planie tego, że 

na działkach jest prowadzona 

bądź jest rozpoczynana 

działalność przemysłowa oraz 

zakwalifikowania działek jako 

teren przemysłowy z 

przeznaczeniem na usługi 

komercyjne. 

W związku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego powinien 

uwzględnić nowe przeznaczenie 

działek 

434/2, Obr. 12 

 nieuwzględniony 

Działki nr 434/2, 228/1, 228/2, 231/2, 232/2 znajdują się poza obszarem planu.  

 

Zgodnie ze Studium działka nr 234/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Działka nr 233/4 znajduje się poza obszarem planu.  

31.2 228/1, Obr. 12 

31.3 228/2, Obr. 12 

31.4 231/2, Obr. 12 

31.5 232/2, Obr. 12 

31.6 234/1, Obr. 12 

31.7 233/4, Obr. 12 

32. 32. 16.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

128, Obr. 13  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 128 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. 

33.1 

16.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek (pola 

ornego) na budowlane 

237/1, Obr. 12 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 237/1 i 154 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. 

 

33.2 154, Obr. 13 

34. 34. 16.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

239, Obr. 12  nieuwzględniony 

Działka nr 239 podzielona została na działki 239/1 i 239/2 

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. 

 

35. 35. 08.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntu 

rolnego na cele budowlane lub 

inne 

100/2, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 100/2 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 

 

36. 36. 17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

2/4, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 2/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

37. 37. 17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania pola ornego 

na działki budowlane 

162, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: północna 

część działki 162 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowa  część działki 

nr 162 

Wniosek uwzględniony jedynie dla północnej części działki nr 162 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 162 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 

 

38. 38. 13.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia w planie budowy 

domu jednorodzinnego 

45/1, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 45/1 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki nr 

45/1 

Wniosek uwzględniony jedynie dla południowej części działki nr 45/1 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 45/1 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) 

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 

39. 

39.1 

17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek rolnych 

na rolno – budowlane 

248, Obr. 12 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 127, 138, 248, 256  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. 

 

Działki nr 304 i 305/1 znajdują się poza obszarem planu – w granicach planu miejscowego „Wadów – 

Węgrzynowice”; wniosek będzie rozpatrzony w ramach procedury tego planu. 

Działki nr 93, 100 znajdują się poza obszarem planu. Wniosek został rozpatrzony w planie miejscowym 

dla obszaru „Grębałów – Lubocza”. 

 

39.2 256, Obr. 12 

39.3 304, Obr. 12 

39.4 305/1, Obr. 12 

39.5 93, Obr. 13 

39.6 127, Obr. 13 

39.7 138, Obr. 13 

39.8 100, Obr. 12 

40. 40. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

249, Obr. 12  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 249 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. 20.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budownictwo jednorodzinne 

160/9, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 160/9 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

42. 42. 20.08.2007 [...]* 
Wniosek dotyczy: 

 

Ujęcia w planie działki rolnej 

10/2, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 10/2 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. 

 

43. 43. 20.08.2007 [...]* 
Wniosek dotyczy: 

 

Ujęcia w planie działki rolnej 

10/1, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: zachodnia 

część działki 10/1 

nieuwzględniony 

częściowo: 

wschodnia część działki nr 

10/1 

Wniosek uwzględniony jedynie dla zachodniej części działki nr 10/1 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki nr 10/1 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. 

 

44. 44. 20.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę 

30, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: wschodnia 

część działki 30 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia część działki nr 

30 

Wniosek uwzględniony jedynie dla wschodniej części działki nr 30 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium zachodnia część działki nr 30 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. 

 

45. 45. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zakwalifikowania działki jako 

budowlanej 

160/2, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 160/2 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. 

 

46. 46. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budowę domu mieszkalnego 

250, Obr. 12  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 250 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. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

66, Obr. 15 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 66 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) 

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 

48. 48. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

166/2, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: północna 

część działki 166/2 

nieuwzględniony: 

częściowo: południowa 

część działki 166/2 

Wniosek uwzględniony jedynie dla północnej części działki nr 166/2 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 166/2 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. 

 

49. 

49.1 

20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę jednorodzinną, czyli 

pasem szerokości 200 m od 

ulicy Lasowisko. 

Wnioskodawca wystąpił z 

wnioskiem WZ nr AU-02-

2.ERO.7331-3968/06 o budowę 

4 domów jednorodzinnych na 

działce 97/1 oraz wnioskiem 

WZ nr AU-02-2.ERO.7331-

3969/06 o budowę 4 domów 

jednorodzinnych na działce 97/4 

97/1, Obr. 15 

 

uwzględniony 

częściowo: zachodnia 

część działki 97/1 i 

97/4 

 

nieuwzględniony 

częściowo: 

wschodnia część działki nr 

97/1 

i wschodnia część działki 

nr 97/4 

Wniosek uwzględniony jedynie dla zachodniej części działek nr 97/1 i 97/4 znajdujących się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działek nr 97/1i 97/4 znajduje się w obszarze oznaczonym 

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

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

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

 

 

49.2 97/4, Obr. 15 

50. 50. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną, czyli 

pasem szerokości 80 m od ulicy 

Morstina. 

Wnioskodawca wystąpił z 

wnioskiem WZ nr AU-02-

2.MSA.7331-1293/07 o budowę 

2 domów jednorodzinnych na 

części działki 96 

96, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: zachodnia 

część działki 96 

nieuwzględniony 

częściowo: 

wschodnia część działki nr 

96 

Wniosek uwzględniony jedynie dla zachodniej części działki nr 96 znajdującej się w Studium w obszarze 

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

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki nr 96 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. 

51. 51. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną, czyli 

pasem szerokości 200 m od 

ulicy Pankiewicza. 

Wnioskodawca wystąpił z 

wnioskiem WZ nr AU-02-

2.MSA.7331-711/07 o budowę 4 

domów jednorodzinnych na 

działce 47/1 

47/1, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: wschodnia 

część działki 47/1 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia część działki nr 

47/1 

Wniosek uwzględniony jedynie dla wschodniej części działki nr 47/1 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium zachodnia część działki nr 47/1 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. 

52. 

52.1 

20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę jednorodzinną. 

Dla działek 22/1 do 22/5 

wydana jest decyzja WZ nr AU-

2/7331/2873/06 na budowę 5 

domów jednorodzinnych. 

22/1, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: wschodnia 

część działki 22 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia część działki nr 

22 

Działki nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6 stanowią wg ewidencji działkę 22. 

Wniosek uwzględniony jedynie dla wschodniej części działki nr 22 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium zachodnia część działki 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. 

52.2 22/2, Obr. 15 

52.3 22/3, Obr. 15 

52.4 22/4, Obr. 15 

52.5 22/5, Obr. 15 

52.6 

22/6, Obr. 15 

(wg załączonego 

projektu podziału) 
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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 
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lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 
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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 

53. 53. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną, czyli 

pasem szerokości 200 m od 

ulicy Irzykowskiego. 

Wnioskodawca wystąpił z 

wnioskiem WZ nr AU-02-

2.ERO.7331-3586/06 o budowę 

4 domów jednorodzinnych na 

części działki 45/2 

45/2, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 45/2 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki nr 

45/2 

Wniosek uwzględniony jedynie dla południowej części działki nr 45/2 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 45/2 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. 

54. 54. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną, czyli 

pasem szerokości 200 m od 

ulicy Lasowisko. 

Wnioskodawca wystąpił z 

wnioskiem WZ nr AU-02-

2.JDE.7331-3309/06 o budowę 

domu jednorodzinnego na części 

działki 100/6 

100/6, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: środkowa 

część działki  nr 100/6 

nieuwzględniony 

częściowo: 

wschodnia  część działki nr 

100/6, 

zachodnia część działki nr 

100/6 

Wniosek uwzględniony jedynie dla środkowej części działki nr 100/6 o szerokości ok. 20 m 

przylegającej do działki nr 100/5 znajdującej się w Studium w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki nr 100/6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

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

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

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

 

Zgodnie ze Studium zachodnia część działki nr 100/6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

ZP – tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie 

ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród 

botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, 

bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska 

itp.),cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze. 

55. 55. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

62/6, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 62/6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

56. 56. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

168, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 168 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. 

57. 

57.1 

20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę jednorodzinną. 

Dla działek 16/3 do 16/8 

wydana jest decyzja WZ dla 

budowy 6 domów 

jednorodzinnych 

16/3, Obr. 15 

uwzględniony: 

działki 16/4, 16/5, 

16/6, 16/7 

nieuwzględniony: 

działki nr 16/3, 16/8, 16/9 

Zgodnie ze Studium działki nr 16/4, 16/5, 16/6, 16/7 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

Zgodnie ze Studium działki nr 16/3, 16/8, 16/9 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. 

 

57.2 16/4, Obr. 15 

57.3 16/5, Obr. 15 

57.4 16/6, Obr. 15 

57.5 16/7, Obr. 15 

57.6 16/8, Obr. 15 

57.7 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

16/9, Obr. 15 

58. 58. 21.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej pod budownictwo 

jednorodzinne 

194/1, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 194/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

59. 59. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

146, Obr. 13  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. 

60. 60. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budowę domów 

jednorodzinnych 

160/4, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 160/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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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) 

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 

61. 61. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną 

125, Obr. 13  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 125 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. 

62. 62. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki rolnej pod 

zabudowę domami 

jednorodzinnymi 

90, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 90 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. 

63. 63. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

149, Obr. 13  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. 

64. 

64.1 

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

242, Obr. 12 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 242, 243 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. 
64.2 243, Obr. 12 

65. 65. 21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

147, Obr. 13  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. 

66. 

66.1 

18.08.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek na tereny 

pod zabudowę jednorodzinną 

33, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: wschodnia 

część działki 33 i 34 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia część działki nr 

33 i 34 

Wniosek uwzględniony jedynie dla wschodniej części działek nr 33 i 34 znajdujących się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium zachodnia część działek nr 33 i 34 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. 

66.2 34, Obr. 15 

67. 67. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

27/3, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: północna 

część działki 27/3 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowa część działki nr 

27/3 

Wniosek uwzględniony jedynie dla północnej części działki nr 27/3 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 27/3 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. 

68. 

68.1 

20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

budowę domu 

86/5, Obr. 15 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działki nr 86/5, 86/6, 86/7, 86/8 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

68.2 86/6, Obr. 15 

68.3 86/7, Obr. 15 

68.4 86/8, Obr. 15 

69. 69. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną pod 

zabudowę wielorodzinną 

33/5, Obr. 14  nieuwzględniony  

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 33/5 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN 

– tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości przesądzenia o lokalizacji zabudowy 

wielorodzinnej na tym terenie. 

Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 33/5 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. 

70. 70. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

31, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 31 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

71. 71. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budownictwo jednorodzinne. 

Wnioskodawca posiada 

pozytywnie wydaną decyzję WZ 

nr AU-2/7331/3190/05 

181/7, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 181/7 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) 

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 

72. 

72.1 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

budownictwo jednorodzinne 

160/10, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 160/10 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. 

72.2 181/11, Obr. 14 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działki nr 181/11, 181/12, 181/13 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 
72.3 181/12, Obr. 14 

72.4 181/13, Obr. 14 

73. 73. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budownictwo jednorodzinne 

181/5, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 181/5 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

74. 74. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budownictwo jednorodzinne 

160/3, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 160/3 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. 

75. 75. 23.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną 

24, Obr. 15  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. 

76. 76. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

9/2, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: wschodnia 

część działki 9/2 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia część działki nr 

9/2 

Wniosek uwzględniony jedynie dla wschodniej części działki nr 9/2 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium zachodnia część działki nr 9/2 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. 

77. 77. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

9/8, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 9/8 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. 

78. 

78.1 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę jednorodzinną 

9/4, Obr. 15 

uwzględniony: 

 działka 9/4 

 

uwzględniony 

częściowo: zachodnia 

część działki 9/5 

nieuwzględniony: 

działki nr 9/6, 9/7 

 

nieuwzględniony 

częściowo: wschodnia 

część działki nr 9/5 

Zgodnie ze Studium działka nr 9/4 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

Dla działki nr 9/5 wniosek uwzględniony jedynie dla jej zachodniej części znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. Zgodnie ze Studium wschodnia część działki nr 9/5 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. 

 

Zgodnie ze Studium działki nr 9/6, 9/7 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. 

78.2 9/5, Obr. 15 

78.3 9/6, Obr. 15 

78.4 9/7, Obr. 15 

79. 79. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

9/3, Obr. 15 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 9/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

80. 80. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia pozostałej części 

działki z rolnej na budowlaną 

78/4, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 78/4 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

81. 81. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na działkę 

budowlaną 

85/6, Obr. 15 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 85/6 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) 

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 

82. 82. 24.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolno-budowlanej na budowlaną 

w całości pod budownictwo 

jednorodzinne 

64, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 64 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki nr 

64 

Wniosek uwzględniony jedynie dla południowej części działki nr 64 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 64 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. 

83. 83. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zakwalifikowania działki jako 

budowlanej 

127, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 127 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki nr 

127 

Wniosek uwzględniony jedynie dla południowej części działki nr 127 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 127 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. 24.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki w całości 

pod zabudowę jednorodzinną 

99/4, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: zachodnia 

część działki 99/4 

nieuwzględniony 

częściowo: 

wschodnia część działki nr 

99/4 

Wniosek uwzględniony jedynie dla zachodniej części działki nr 99/4 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki nr 99/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

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

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

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

85. 85. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

251, Obr. 12  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 251 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. 27.08.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budownictwo jednorodzinne 

118, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 118 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. 

87. 

87.1 

27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne. 

Działki posiadają wydane 

decyzje wz. 

59/3, Obr. 14 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działki nr 59/3, 59/6 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 87.2 59/6, Obr. 14 

88. 

88.1 

27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne. 

66/12, Obr. 14 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działki nr 66/12, 66/10, 66/11 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN 

– tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

88.2 66/10, Obr. 14 

88.3 66/11, Obr. 14 

89. 89. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

42/2, Obr. 14 

 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium działka nr 42/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

 

90. 

90.1 

27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zachowania obecnego stanu 

działek przy ulicy 

Łuczanowickiej – dotyczy 

uciążliwości z powodu hałasu i 

drgań jeżdżących samochodów. 

139/1, Obr. 14 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działki nr 139/1, 139/2 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 90.2 139/2, Obr. 14 

91. 91. 27.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki w całości 

na budowlaną 

159/7, Obr. 15 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 159/7 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

92. 92. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zakwalifikowania działki jako 

budowlanej 

181/1, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 181/1 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) 

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 

93. 93. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki w całości 

pod budownictwo jednorodzinne 

45/2, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 45/2 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki nr 

45/2 

Wniosek uwzględniony jedynie dla południowej części działki nr 45/2 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 45/2 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. 

94. 94. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej z prawem do zabudowy, 

na budowlaną 

79/4, Obr. 14 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 79/4 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki nr 

79/4 

Wniosek uwzględniony jedynie dla południowej części działki nr 79/4 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 79/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

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

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

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

95. 95. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolnej na budowlaną 

79/3, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 79/3 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. 

96. 96. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę jednorodzinną 

(częściowe powtórzenie 

wniosku l.p. 54) 

100/6, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: środkowa 

część działki nr 100/6 

nieuwzględniony 

częściowo: 

wschodnia  część działki nr 

100/6, 

zachodnia część działki nr 

100/6 

Wniosek uwzględniony jedynie dla środkowej części działki nr 100/6 o szerokości ok. 20 m 

przylegającej do działki nr 100/5 znajdującej się w Studium w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki nr 100/6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

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

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

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

 

Zgodnie ze Studium zachodnia część działki nr 100/6 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

ZP – tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie 

ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród 

botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, 

bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska 

itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze. 

97. 

97.1 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany gruntów rolnych na 

działki budowlane 

131/2, Obr. 14 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działki nr 131/2, 131/3 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 97.2 131/3, Obr. 14 

98. 98. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany gruntów rolnych na 

działkę budowlaną 

131/1, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 131/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

99. 99. 22.08.2007 [...]* 
Wniosek dotyczy: 

 

Ujęcia w planie działki rolnej 

181/2, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 181/2 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. 

100. 100. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki na 

budowlaną 

19, Obr. 15  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 19 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. 25.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki z rolnej 

na budowlaną pod budowę 

domu 

250, Obr. 12  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 250 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) 

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 

102. 102. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną pod 

zabudowę wielorodzinną 

33/4, Obr. 14  nieuwzględniony  

Zgodnie ze Studium  północna część działki nr 33/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN 

– tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości przesądzenia o lokalizacji zabudowy 

wielorodzinnej na tym terenie. 

Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 33/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

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

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

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

103. 103. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną 

17, Obr. 15 

uwzględniony 

częściowo: wschodnia 

część działki 17 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia część działki nr 

17 

Wniosek uwzględniony jedynie dla wschodniej części działki nr 17 znajdującej się w Studium 

w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności. 

Zgodnie ze Studium zachodnia część działki nr 17 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. 

104. 104. 23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną pod budowę domu 

8, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 8 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. 

105. 105. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki w całości 

pod zabudowę 

74/4, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 74/4 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

106. 106. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki rolnej pod 

zabudowę domami 

jednorodzinnymi 

118, Obr. 14  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 118 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. 

107. 107. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki rolnej pod 

zabudowę domami 

jednorodzinnymi 

194/3, Obr. 14 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działka nr 194/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

* 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 Łuczanowice,  

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

 

Prezydent Miasta Krakowa 

/ - / 


