
Załącznik do Zarządzenia Nr 1974/2007 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.09.2007 

 

 

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „SWOSZOWICE - WSCHÓD” W KRAKOWIE 

 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 31.08.2007 r. 

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

 
 

Lp. 

 

NR 
wniosku 

 

DATA 

złożenia 

wniosku 

 

NAZWISKO i IMIĘ  

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

 

 

 

 

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, lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
 

WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 1 3.07.2007 [...]* 

 

Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolniczej na budowlaną 

dz. nr 186/15 

obr. 92  

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta  położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

2 2 2.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolniczej na budowlaną 

dz. nr 203/5  

obr. 91 

Wniosek 

uwzględniony 

  

3 3 2. 07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolnej na budowlaną 

dz. nr 203/6 

obr. 91 

Wniosek 

uwzględniony 

  

4 4 3.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolnej na budowlaną 

dz. 186/14  

obr. 92 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta  położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

5 5 3.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenia działki pod zabudowę 

wielorodzinną o niskiej intensywności 

dz. nr 197/6 

obr. 64 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta  położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

6 6 11.07.2006 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy: 

- zrealizowania na działce zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej 

dz. nr 198/1  

obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony 

  

 

7 7 13.07.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenia terenu w/w działek i 

terenów sąsiednich dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej 

intensywności 

dz. nr 111/3, 111/5 

obr. 91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony w zakresie przeznaczenia działek.  

Natomiast w zakresie wyznaczenia drogi publicznej rozstrzygnięcie nastąpi 

na późniejszym etapie sporządzania projektu planu. 

 



- wyznaczenie drogi publicznej – klasy 

ulicy dojazdowej po zachodniej stronie 

działki nr 111/3 o przebiegu zbliżonym 

do obecnej ul. Stepowej 

8 8 18.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną, zabudowa mieszkalna 

jednorodzinna z możliwością usług 

dz. nr 136/8  

obr. 92 

Wniosek 

uwzględniony 

  

9 9 18.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolniczej na budowlaną 

dz. nr 112/5  

obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony 

  

10 10 18.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolnej na budowlaną 

 

dz. nr 109/8 

obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Ze względu na sytuację przestrzenną terenu, na którym leży działka – teren 

bezpośrednio sąsiaduje z istniejącymi i planowanymi wg „Studium” terenami 

MN oraz wyraźnie wydzielony jest od strony planowanych terenów 

otwartych ZO istniejącą drogą - wniosek został uwzględniony. Jednakże wg 

dyspozycji „Studium” działka położona jest w terenach otwartych (ZO), poza 

granicami „terenów przeznaczonych do zainwestowania” i rozpatrzenie 

wniosku na obecnym etapie sporządzania projektu planu jest wstępnym 

rozstrzygnięciem i nie wyklucza sytuacji, że w dalszej procedurze 

planistycznej mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, wymuszające 

konieczność innego przeznaczenia terenu niż wnioskowane. 

 

11 11 18.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolnej na budowlaną 

 

dz. nr 109/9 

 obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Ze względu na sytuację przestrzenną terenu, na którym leży działka – teren 

bezpośrednio sąsiaduje z istniejącymi i planowanymi wg „Studium” terenami 

MN oraz wyraźnie wydzielony jest od strony planowanych terenów 

otwartych ZO istniejącą drogą - wniosek został uwzględniony. Jednakże wg 

dyspozycji „Studium” działka położona jest w terenach otwartych (ZO), poza 

granicami „terenów przeznaczonych do zainwestowania” i rozpatrzenie 

wniosku na obecnym etapie sporządzania projektu planu jest wstępnym 

rozstrzygnięciem i nie wyklucza sytuacji, że w dalszej procedurze 

planistycznej mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, wymuszające 

konieczność innego przeznaczenia terenu niż wnioskowane. 

 

12 12 18.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolnej na budowlaną 

dz. nr 109/5  

obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Ze względu na sytuację przestrzenną terenu, na którym leży działka – teren 

bezpośrednio sąsiaduje z istniejącymi i planowanymi wg „Studium” terenami 

MN oraz wyraźnie wydzielony jest od strony planowanych terenów 

otwartych ZO istniejącą drogą - wniosek został uwzględniony. Jednakże wg 

dyspozycji „Studium” działka położona jest w terenach otwartych (ZO), poza 

granicami „terenów przeznaczonych do zainwestowania” i rozpatrzenie 

wniosku na obecnym etapie sporządzania projektu planu jest wstępnym 

rozstrzygnięciem i nie wyklucza sytuacji, że w dalszej procedurze 

planistycznej mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, wymuszające 

konieczność innego przeznaczenia terenu niż wnioskowane. 

 

13 13 18.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolnej na budowlaną 

 

dz. nr 109/7 

 obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Ze względu na sytuację przestrzenną terenu, na którym leży działka – teren 

bezpośrednio sąsiaduje z istniejącymi i planowanymi wg „Studium” terenami 

MN oraz wyraźnie wydzielony jest od strony planowanych terenów 

otwartych ZO istniejącą drogą - wniosek został uwzględniony. Jednakże wg 

dyspozycji „Studium” działka położona jest w terenach otwartych (ZO), poza 

granicami „terenów przeznaczonych do zainwestowania” i rozpatrzenie 

wniosku na obecnym etapie sporządzania projektu planu jest wstępnym 

rozstrzygnięciem i nie wyklucza sytuacji, że w dalszej procedurze 

planistycznej mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, wymuszające 

konieczność innego przeznaczenia terenu niż wnioskowane. 

 

14 14 18.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z działki 

rolnej na budowlaną 

 

dz. nr 109/6 

 obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Ze względu na sytuację przestrzenną terenu, na którym leży działka – teren 

bezpośrednio sąsiaduje z istniejącymi i planowanymi wg „Studium” terenami 

MN oraz wyraźnie wydzielony jest od strony planowanych terenów 

otwartych ZO istniejącą drogą - wniosek został uwzględniony. Jednakże wg 

dyspozycji „Studium” działka położona jest w terenach otwartych (ZO), poza 



granicami „terenów przeznaczonych do zainwestowania” i rozpatrzenie 

wniosku na obecnym etapie sporządzania projektu planu jest wstępnym 

rozstrzygnięciem i nie wyklucza sytuacji, że w dalszej procedurze 

planistycznej mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, wymuszające 

konieczność innego przeznaczenia terenu niż wnioskowane. 

 

15 15 18.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

- zmiany kwalifikacji działek z działek 

rolnych na budowlane 

dz. nr 109/4, 108/7, 

108/6 

obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Ze względu na sytuację przestrzenną terenu, na którym leży działka – teren 

bezpośrednio sąsiaduje z istniejącymi i planowanymi wg „Studium” terenami 

MN oraz wyraźnie wydzielony jest od strony planowanych terenów 

otwartych ZO istniejącą drogą - wniosek został uwzględniony. Jednakże wg 

dyspozycji „Studium” działka położona jest w terenach otwartych (ZO), poza 

granicami „terenów przeznaczonych do zainwestowania” i rozpatrzenie 

wniosku na obecnym etapie sporządzania projektu planu jest wstępnym 

rozstrzygnięciem i nie wyklucza sytuacji, że w dalszej procedurze 

planistycznej mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, wymuszające 

konieczność innego przeznaczenia terenu niż wnioskowane. 

 

16 16 18.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działek z działek 

rolnych na budowlane 

dz. nr 109/10, 109/11 

 obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony  

  

17 17 20.07.2007 BUD- MAR 

INVESTMENT Sp. z o.o. 

 

Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenia działek na tereny pod 

budownictwo jednorodzinne szeregowe 

dz. nr 73/4  

obr. 90 

Wniosek 

uwzględniony 

  

18 18 23.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- podziału działki i wydanie zezwolenia na 

budowę domu jednorodzinnego 

dz. nr 117 

 obr. 92 

 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Działka częściowo położona jest w terenie przewidzianej do utrzymania i 

modernizacji ulicy. Ostateczne rozgraniczenie terenu i związany z tym zakres 

uwzględnienia wniosku zostanie określony na późniejszym etapie 

opracowania projektu planu 

19 19 25.07.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działek na budowlane 

po budownictwo jednorodzinne 

dz. nr 164/21, 164/22 

 obr. 92 

Wniosek 

uwzględniony 

  

20 20 25.07.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działek na budowlane 

po budownictwo jednorodzinne 

dz. nr 58/5, 59, 65/1  

obr. 91 

Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony dla części terenu wnioskowanych działek 

w granicach terenów przeznaczonych do zainwestowania, określonych w 

„Studium”. 

Dla pozostałej części działek wniosek nieuwzględniony. 

Wnioskowane przeznaczenie części działek nie jest zgodne z ustaleniami 

aktualnie obowiązującego „Studium”, wg którego leżą one poza „granicami 

terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, położone są one w obszarze określonym jako 

„tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

21 21 25.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- ujęcia działki jako działki budowlanej 

dz. nr 273/1 

obr. 90 

Wniosek 

uwzględniony 

  

22 22 27.07.2007 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Uzdrowiska Swoszowice 

 

 

Wniosek zawierający ogólne uwagi dotyczące 

kształtowania zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze objętym planem – 21 uwag 

obszar objęty planem Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Uwzględnienie wniosku dotyczy jego intencji natomiast szczegółowe 

odniesienie się do poszczególnych uwag określonych we wniosku i zakres 

ich uwzględnienia możliwy będzie na późniejszym etapie sporządzania 

projektu planu, w momencie konstruowania jego rozwiązań przestrzennych 

 

23 23 30.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany przeznaczenia działek leśnych na 

działki budowlane 

 

dz. nr 146/2, 146/3, 

146/4  

obr. 91 

Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony dla części działek zawartej w granicach terenów 

przeznaczonych do zainwestowania, określonych w „Studium”. Dla 

pozostałej części działek wniosek nieuwzględniony ze względu na jej 

położenie w terenie planowanej wg „Studium” trasy drogi. 

Niewielka część działek położona jest w terenie przewidzianej do utrzymania 

i modernizacji ulicy. Ostateczne rozgraniczenie terenu i związany z tym 

zakres uwzględnienia wniosku zostanie określony na późniejszym etapie 

opracowania projektu planu. 

 

 

 



24 24 31.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenia działki pod zabudowę 

bliźniaczą 

 

dz. nr 265  

obr. 90 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny zieleni publicznej ZP”, a także wskazanym jako przestrzeń 

kształtowania „systemu zieleni”. 

 

25 25 24.07.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy: 

- wyznaczenia terenów przeznaczonych 

pod system ścieżek rowerowych lub 

ciągów pieszo- rowerowych na całym 

obszarze objętym planem 

- skomunikowania osiedla Wróblowice z 

osiedlem Swoszowice poprzez 

udrożnienie połaczenia drogowego 

pomiędzy ul. Sawiczewskich i ul. 

Wróblowicką 

 

obszar objęty planem Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Uwzględnienie wniosku dotyczy jego intencji, natomiast szczegółowe 

odniesienie się do sposobu rozwiązania systemu ciągów pieszych i ścieżek 

rowerowych możliwe będzie na późniejszym etapie sporządzaniu projektu 

planu. 

26 26 27.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. zmiany organizacji ruchu na odcinku 

Myślenickiej między ulicą Szybisko i 

Merkuriusza Polskiego: 

- zlikwidowanie ruchu tranzytowego dla 

pojazdów z okolicznych gmin poprzez 

wybudowanie planowanej trasy 

ekspresowej S-7 Myślenice – Świątniki – 

Kraków poprzez węzeł Tuchowski 

- przekwalifikowanie charakteru 

powiatowego ulicy na lokalny i strefowy 

- zakaz wjazdu dla ruchu wszelkich 

pojazdów ciężarowych, autokarowych i 

TIR-ów 

- wybudowanie ścieżek rowerowych na ul. 

Myślenickiej i okolicznych ulicach 

- wyodrębnienie ścieżek dostosowanych 

dla jazdy konnej (przy ul. Kąpielowej 

mieści się jedna z większych stadnin koni 

w Krakowie) 

2. utworzenia między odcinkiem ul. 

Myślenickiej i ulicami Kąpielową, 

Szybisko, Merkuriusza Polskiego ścisłej 

strefy ochronnej dla komunikacji; 

utworzenie z tych ulic deptaków 

spacerowo-rowerowych; udzielenie 

pozwoleń na zmianę użytkowania 

istniejących budynków 

3. zagospodarowania istniejących terenów 

dla celów rekreacji i kultury sportowej 

4. absolutny zakaz wydawania pozwoleń na 

budowę bloków wielorodzinnych i 

wieloszeregowej zabudowy 

wielorodzinnej na terenie Uzdrowiska 

obejmującego trzy strefy ochronne A,B,C 

5. wykonania na całym odcinku autostrady 

graniczącym ze Swoszowicami osłon 

przeciwhałasowych  

6. zadrzewienia pasa przy autostradowego 

od strony Swoszowic 

 

obszar objęty planem Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Uwzględnienie wniosku dotyczy jego intencji, natomiast szczegółowe 

odniesienie się do zagadnień podniesionych we wniosku i zakres jego 

uwzględnienia możliwy będzie na późniejszym etapie sporządzania projektu 

planu, w momencie konstruowania rozwiązań przestrzennych projektu planu, 

w tym obsługi komunikacyjnej, warunków ochrony przed uciążliwościami 

komunikacyjnymi, ochrony warunków środowiskowych obszaru. 

 



27 27 3.08.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

- wyznaczenia pasa ochronnego parkowo-

leśnego  

Dolina rzeki Wilgi i 

teren wzdłuż 

pobliskiej autostrady 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Uwzględnienie wniosku dotyczy jego intencji natomiast szczegółowe 

odniesienie się do poszczególnych postulatów i zakres jego uwzględnienia 

możliwy będzie na późniejszym etapie sporządzania projektu planu, w 

momencie konstruowania jego rozwiązań przestrzennych 

 

28 28 2.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- uwzględnienia w planie 

zagospodarowania przestrzennego 

lokalnego charakteru ul. Podgórki.  

- pozostawienie działki jako budowlanej 

dz. nr 186/4  

obr. 92 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony w zakresie pozostawienia działki jako budowlanej. 

W zakresie dotyczącym ul. Podgórki rozstrzygnięcie w sprawie zasady 

obsługi komunikacyjnej obszaru objętego projektem planu i związane z tym 

ewentualne uwzględnienie wniosku nastąpi na późniejszym etapie 

sporządzania planu. 

 

29 29 2.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- wybudowania na w/w działce domu 

jednorodzinnego 

 

dz. nr 82/36  

obr. 64 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowana działka leży w granicach obszaru ograniczonego użytkowania 

autostrady A4. Przeznaczenie i warunki zagospodarowania przedmiotowej 

działki z uwzględnieniem warunków wynikających z oddziaływania 

autostrady możliwe będą do określenia na późniejszym etapie sporządzania 

projektu planu 

 

30 30 6.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany przeznaczenia działki pod 

budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne 

- ujęcia tej działki jako działki w całości 

budowlanej nie wymagajacej decyzji o 

odrolnieniu, obecnie działka figuruje na 

mapie ewidencyjnej jako użytki rolne 

RIVa. 

dz. nr 200/10 

 obr.91 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

31 31 6.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działek na działki 

budowlane 

dz. nr 37/7, 37/9 

obr. 91 

Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony dla części terenu wnioskowanych działek 

w granicach terenów przeznaczonych do zainwestowania, określonych w 

„Studium”. 

Dla pozostałej części działek wniosek nieuwzględniony. 

Wnioskowane przeznaczenie części działek nie jest zgodne z ustaleniami 

aktualnie obowiązującego „Studium”, wg którego leżą one poza „granicami 

terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, one położone w obszarze określonym jako „tereny 

otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także wskazanym 

jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

32 32 6.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenia działek na budowlane 

dz. nr 145, 146 

 obr. 92 

Wniosek 

uwzględniony  

  

33 33 8.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- ul. Myślenicka 120 

 

 

dz. nr 31/1 

 obr.91 

Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Rozstrzygnięcie w sprawie zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego 

projektem planu i ustaleń dotyczących ochrony zabudowy przed 

uciążliwościami komunikacyjnymi może być przedmiotem późniejszego 

etapu projektu planu  

34 34 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działki  

dz. nr 117/1, 117/2 

obr. 64 

Wniosek 

uwzględniony 

  

 

35 35 9.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- uwzględnienia zabudowy na działce 

dz. 116/19 

obr.64 

Wniosek 

uwzględniony 

  

36 36 9.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zaplanowania działki pod zabudowę 

dwóch domów jednorodzinnych 

dz. nr 299 

obr. 90 

Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony w zakresie przeznaczenia działki. Natomiast w 

zakresie parametrów działki budowlanej rozstrzygnięcie nastąpi na 

późniejszym etapie sporządzania projektu planu 

 

37 37 10.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działek rolnych na 

działki budowlane 

dz. nr 122/45, 122/46 

obr. 91 

Wniosek 

uwzględniony 

  

38 38 14.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- uwzględnienia działki gospodarczej o 

profilu ogrodniczym 

dz. nr 220, 223, 174/1 

obr.92  

Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Większość terenu objętego wnioskiem leży w obszarze określanym wg 

„Studium” jako tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności MN. Możliwość utrzymania istniejącego gospodarstwa 

ogrodniczego i warunki jego funkcjonowania, w szczególności w aspekcie 

przeznaczenia terenów sąsiednich i obsługi komunikacyjnej, możliwe będą 

do określenia na późniejszym etapie sporządzania projektu planu 



39 39 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- ujęcia działki jako działki pod zabudowę 

jednorodzinną 

dz. nr 632/1  

obr. 90 

 

Wniosek 

uwzględniony 

  

 

40 40 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenia obszaru działki pod 

zabudowę mieszkaniową z możliwością 

działalności handlowo – usługowej 

dz. nr 200/13 

obr. 91 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Dla części północnej działki wnioskowane przeznaczenie działki nie jest 

zgodne z ustaleniami aktualnie obowiązującego „Studium”, wg  którego leży 

ona poza „granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, położona jest ona w obszarze określonym jako 

„tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

41 41 14.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- uwzględnienia w planie przeznaczenia 

działki na budownictwo jednorodzinne 

oraz usługowe z możliwością drobnej 

produkcji 

dz. nr 73/10 

obr. 90 

Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Większość terenu objętego wnioskiem leży w terenie określanym wg 

„Studium” jako tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności MN. Natomiast ewentualny rodzaj i zakres przeznaczenia 

dopuszczalnego możliwy będzie do określenia na późniejszym etapie 

sporządzania projektu planu. 

 

42 42 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działek na działki 

budowlane 

dz. nr 431/1, 431/3 

obr. 90 

Wniosek 

uwzględniony 

  

 

43 43 21.08.2007 Mieszkańcy Swoszowic 

(246 podpisów) 

Wniosek dotyczy: 

- zakazu budowy budynków 

wielorodzinnych na terenie Uzdrowiska z 

wielowiekową tradycją i uznawanymi 

przez autorytety walorami leczniczymi 

 Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

 Uwzględnienie wniosku dotyczy jego intencji natomiast szczegółowe 

odniesienie się do poszczególnych postulatów określonych we wniosku i 

zakres ich uwzględnienia możliwy będzie na późniejszym etapie 

sporządzania projektu planu, w momencie konstruowania jego rozwiązań 

przestrzennych 

 

44 44 22.08.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

- uwzględnienie działki jako działkę 

budowlaną 

dz. nr 273/2 

obr. 90 

Wniosek 

uwzględniony 

  

45 45 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany przeznaczenia działek z rolnych 

na budowlane 

dz. nr 295/9, 295/7, 

295/2 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony  

z zastrzeżeniem 

  Wniosek uwzględniony dla części terenu wnioskowanych działek 

w granicach terenów przeznaczonych do zainwestowania, określonych w 

„Studium”. 

Dla pozostałej części działek wniosek nieuwzględniony. 

Wnioskowane przeznaczenie części działek nie jest zgodne z ustaleniami 

aktualnie obowiązującego „Studium”, wg którego leżą one poza „granicami 

terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, są one położone w obszarze określonym jako 

„tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

46 46 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- ujęcie w planie działek 

dz. nr 73/1, 4/6, 4/16, 

4/15 

obr.91 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami aktualnie obowiązującego „Studium”, wnioskowane 

działki leżą poza „granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działki te położone są w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

47 47 22.08.2007 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

- uwzględnienie w opracowywanym planie 

miejscowym tj. przeznaczenie działki pod 

zabudowę jednorodzinną z 

dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej 

dz. nr 132/4 

obr.64 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony w zakresie przeznaczenie działki. Natomiast w 

zakresie parametrów działek budowlanych rozstrzygnięcie nastąpi na 

późniejszym etapie projektu planu 

 

48 48  [...]* Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenia działki na cele budowlane 

 

dz. nr  718/40 – mapa 

katastralna 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony ze względów formalnych. W mapie ewidencyjnej 

nie ma działek o tych numerach (we wniosku brak załącznika w formie 

mapki) 

 

49 49 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany przeznaczenia działek z działek 

rolnych na tereny przeznaczone pod 

dz. nr 34/1, 110/1 (na 

załączniku do wniosku 

ta działka ma numer 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działek nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leżą one  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 



budownictwo mieszkaniowe 

 

110/2) 

obr.64 

 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działki te położone są w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

50 50 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenia działki na cele budowlane 

 

dz. nr 166 

obr.92 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony dla części terenu wnioskowanej działki 

w granicach terenów przeznaczonych do zainwestowania, określonych w 

„Studium”. 

Dla pozostałej części działki wniosek nieuwzględniony. 

Wnioskowane przeznaczenie części działki nie jest zgodne z ustaleniami 

aktualnie obowiązującego „Studium”, wg którego leży ona poza „granicami 

terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, ona położona są w obszarze określonym jako 

„tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

51 51 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- informacji o budowie domu 

jednorodzinnego 

dz. nr 56/1 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony 

 Wniosek ma charakter informacji o zamierzonej inwestycji w terenach 

przeznaczonych w „Studium” pod zabudowę MN. 

52 52 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- informacji o budowie domu 

jednorodzinnego 

 

dz. nr 67/2 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony 

  

53 53 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

- przemianowania działki rolnej na 

budowlaną 

dz. nr 302 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony 

  

54 54 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zakwalifikowanie działki do Terenów 

Zabudowy Mieszkalnej z podstawowym 

przeznaczeniem gruntu pod lokalizację 

budynków mieszkalnych i mieszkalno – 

usługowych z możliwością wykonania 

remontów, rozbudowy i nadbudowy 

- ustalenie następujących parametrów: 

- wskaźnik intensywności zabudowy 

liczony w granicach terenu objętego 

planem zagospodarowania – max. 0,85 

- powierzchnia zabudowy działki – 80% 

- wysokość zabudowy – 13mb 

- możliwość przesunięcia linii zabudowy 

do granicy działki 

dz. nr 66/3 

obr.90 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta  położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

55 55 28.08.2007 [...]*  

Wnioski od nr 55 do nr 179 (na powielonym druku) 

dotyczą: 

- uniemożliwienia budowania na terenach 

objętych w/w planami budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych o znacznych 

gabarytach (bloków) 

- niedopuszczenie budowy garaży podziemnych 

- zachowania dotychczasowego historycznego 

charakteru Swoszowic związanego w głównej 

mierze z działalnością uzdrowiskową oraz 

dawnych kopalń siarki 

- uwzględnienia koniecznych działań ochrony 

terenu Swoszowice czego wymaga Ustawa z 

dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz gminach 

uzdrowiskowych 

 

 

 obszar objęty planem 

 

Wnioski od nr 55 

do nr 179 

uwzględnione z 

zastrzeżeniem 

  

Uwzględnienie wniosków od nr 55 do nr 179 dotyczy ich intencji natomiast 

szczegółowe odniesienie się do poszczególnych uwag, w szczególności 

dotyczących ochrony warunków środowiskowych funkcjonującego 

Uzdrowiska i rodzaju dopuszczalnej zabudowy możliwe będzie na 

późniejszym etapie sporządzania projektu planu, w momencie konstruowania 

jego rozwiązań przestrzennych 

56 56 28.08.2007 [...]* 
57 57 28.08.2007 [...]* 
58 58 28.08.2007 [...]* 
59 59 29.08.2007 [...]* 
60 60 29.08.2007 [...]* 
61 61 29.08.2007 [...]* 
62 62 29.08.2007 [...]* 
63 63 29.08.2007 [...]* 
64 64 29.08.2007 [...]* 
65 65 29.08.2007 [...]* 
66 66 29.08.2007 [...]* 
67 67 29.08.2007 [...]* 
68 68 29.08.2007 [...]* 
69 69 29.08.2007 [...]* 
70 70 29.08.2007 [...]* 
71 71 29.08.2007 [...]* 



72 72 29.08.2007 [...]* 
73 73 29.08.2007 [...]* 
74 74 29.08.2007 [...]* 
75 75 29.08.2007 [...]* 
76 76 29.08.2007 [...]* 
77 77 29.08.2007 [...]* 
78 78 29.08.2007 [...]* 
79 79 29.08.2007 [...]* 
80 80 29.08.2007 [...]* 
81 81 29.08.2007 [...]* 
82 82 29.08.2007 [...]* 
83 83 29.08.2007 [...]* 
84 84 29.08.2007 [...]* 
85 85 29.08.2007 [...]* 
86 86 29.08.2007 [...]* 
87 87 29.08.2007 [...]* 
88 88 29.08.2007 [...]* 
89 89 29.08.2007 [...]* 
90 90 29.08.2007 [...]* 
91 91 29.08.2007 [...]* 
92 92 29.08.2007 [...]* 
93 93 29.08.2007 [...]* 
94 94 29.08.2007 [...]* 
95 95 29.08.2007 [...]* 
96 96 29.08.2007 [...]* 
97 97 29.08.2007 [...]* 
98 98 29.08.2007 [...]* 
99 99 29.08.2007 [...]* 
100 100 29.08.2007 [...]* 
101 101 29.08.2007 [...]* 
102 102 29.08.2007 [...]* 
103 103 29.08.2007 [...]* 
104 104 29.08.2007 [...]* 
105 105 29.08.2007 [...]* 
106 106 29.08.2007 [...]* 
107 107 29.08.2007 [...]* 
108 108 29.08.2007 [...]* 
109 109 29.08.2007 [...]* 
110 110 29.08.2007 [...]* 
111 111 29.08.2007 [...]* 
112 112 29.08.2007 [...]* 
113 113 29.08.2007 [...]* 
114 114 29.08.2007 [...]* 
115 115 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

116 116 29.08.2007 [...]* 
117 117 29.08.2007 [...]* 
118 118 29.08.2007 [...]* 
119 119 29.08.2007 [...]* 
120 120 29.08.2007 [...]* 
121 121 29.08.2007 [...]* 
122 122 29.08.2007 [...]* 
123 123 29.08.2007 [...]* 
124 124 29.08.2007 [...]* 
125 125 29.08.2007 [...]* 
126 126 29.08.2007 [...]* 
127 127 29.08.2007 [...]* 
128 128 29.08.2007 [...]* 



129 129 29.08.2007 [...]* 
130 130 29.08.2007 [...]* 
131 131 29.08.2007 [...]* 
132 132 29.08.2007 [...]* 
133 133 29.08.2007 [...]* 
134 134 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

135 135 29.08.2007 [...]* 

136 136 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

137 137 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

138 138 29.08.2007 [...]* 
139 139 29.08.2007 [...]* 
140 140 29.08.2007 [...]* 
141 141 29.08.2007 [...]* 
142 142 29.08.2007 [...]* 
143 143 29.08.2007 [...]* 
144 144 29.08.2007 [...]* 
145 145 29.08.2007 [...]* 
146 146   

147 147 29.08.2007 [...]* 
148 148 29.08.2007 [...]* 
149 149 29.08.2007 [...]* 
150 150 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

151 151 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

152 152 29.08.2007 [...]* 
153 153 29.08.2007 [...]* 
154 154 29.08.2007 [...]* 
155 155 29.08.2007 [...]* 
156 156 29.08.2007 [...]* 
157 157 29.08.2007 [...]* 
158 158 29.08.2007 [...]* 
159 159 29.08.2007 [...]* 
160 160 29.08.2007 [...]* 
161 161 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

162 162 29.08.2007 [...]* 
163 163 29.08.2007 [...]* 
164 164 29.08.2007 [...]* 
165 165 29.08.2007 [...]* 
166 166 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

167 167 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

168 168 29.08.2007 [...]* 
169 169 29.08.2007 [...]* 
170 170 29.08.2007 [...]* 
171 171 29.08.2007 [...]* 
172 172 29.08.2007 [...]* 
173 173 29.08.2007 [...]* 
174 174 29.08.2007 [...]* 
175 175 29.08.2007 [...]* 
176 176 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

177 177 29.08.2007 [...]* 



178 178 29.08.2007 [...]* 
179 179 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

180 180 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- powiększenia strefy przeznaczonej pod 

budownictwo jednorodzinne o ~ 800m2 

- przekwalifikowania działek na budowlane 

- poszerzenie jezdni oraz budowę 

chodników, jak również budowę 

kanalizacji 

dz. nr 217, 221 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony dla 

części działki nr 

217 przyległej do 

istniejącej 

zabudowy 

Wniosek 

nieuwzględniony dla 

działki nr 221 i części 

sąsiadującej z nią 

działki 217 

Dla działki 221 i części sąsiadującej z nią działki 217 wniosek 

nieuwzględniony.  

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta  położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

Rozstrzygnięcie w sprawie zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego 

projektem planu i związane z tym ewentualne uwzględnienie wniosku nastąpi 

na późniejszym etapie sporządzania planu. 

 

 

181 181 29.08.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

- zaplanowanie przeznaczenia działek na 

cele budowlane 

-  

dz. nr 395, 585/2 

obr.90 

Wniosek 

uwzględniony 

  

182 182 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowanie gruntów rolnych na 

budowlane 

dz. nr 74/4, 74/5, 74/6, 

74/7, 74/8, 74/9,  

74/10, 74/11, 74/12, 

74/14, 74/15, 74/16, 

74/17, 74/20 

obr.91 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działek nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leżą one  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działki te  położone są w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

183 183 29.08.2007 Studio Projektowe 

„Oleksy&Polaczek” 

Wniosek dotyczy: 

- powstania zwartej pierzei zabudowy 

wielorodzinnej, z kalenicą na 10-16m, w 

ten sposób tereny położone głębiej 

uzyskałyby optymalne warunki 

akustyczne – przy właściwym 

projektowaniu hałas mógłby zostać 

zredukowany do zera 

- zabudowy wielorodzinnej 

dz. nr 38/2, 37/2, 45/3 

obr.64 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie północnej i południowej części terenu objętego 

wnioskiem nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie obowiązującego 

„Studium”, wg  którego części te leżą  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, części te położone są w obszarze określonym jako 

„tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

Wnioskowane przeznaczenie środkowej części terenu nie jest zgodne z 

ustaleniami aktualnie obowiązującego „Studium”, wytyczającymi kierunki 

zagospodarowania wyodrębnionych kategorii terenów w strukturze 

przestrzennej miasta. 

Wg dyspozycji „Studium”, środkowa część wnioskowanego terenu położony 

jest w „terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności (MN)”, rozumianej, wg tekstowej części „Studium”, jako 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Na obecnym etapie sporządzania projektu planu trudno przesądzić rodzaj i 

zakres przeznaczenia dopuszczalnego w terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

184 184 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- ustalenie dla wskazanych nieruchomości 

następującego przeznaczenia: 

- główne funkcje: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i jednorodzinna niskiej 

intensywności w zieleni wraz z 

towarzyszącymi urządzeniami 

infrastruktury technicznej i komunikacji 

- dopuszczalne funkcje: usługi komercyjne 

i publiczne nie kolidujące z 

podstawowym przeznaczeniem terenu – 

dz. nr 420/11, 420/10, 

420/6, 420/3, 430/1 

obr.90 

Wniosek 

uwzględniony w 

zakresie 

przeznaczenia 

terenu pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną. 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem w 

Wniosek 

nieuwzględniony w 

części dotyczącej 

przeznaczenia terenu 

pod zabudowę 

mieszkaniową 

wielorodzinną 

Wnioskowane przeznaczenie terenu w części dotyczącej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wytyczającymi kierunki zagospodarowania 

wyodrębnionych kategorii terenów w strukturze przestrzennej miasta. 

Wg dyspozycji „Studium”, wnioskowany teren położony jest w „terenach o 

przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności (MN)”, 

rozumianej, wg tekstowej części „Studium”, jako zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

Na obecnym etapie sporządzania projektu planu trudno przesądzić rodzaj i 

zakres przeznaczenia dopuszczalnego w terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 



lokalizacja usług możliwa w parterach 

budynków, urządzenia sportu , rekreacji 

dla celów własnych mieszkańców 

budynku lub zespołu budynków, zieleni 

urządzonej: zieleńce, parki, place zabaw 

dla dzieci, komunikacja i obiekty oraz 

urządzenia infrastruktury technicznej i 

komunalnej 

zakresie 

przeznaczenia 

dopuszczalnego. 

185 185 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z rolnej na 

budowlaną 

 

dz. nr 220 

obr.91 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta  położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

186 186 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany przeznaczenia działki z rolnej na 

budowlaną 

 

dz. nr 185/1 

obr.92 

Wniosek 

uwzględniony 

  

187 187 29.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy: 

- ujecie w planie i przeznaczenie działki na 

cele budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego 

- dopełnienie działki 103 fragmentem 

działki 104/8 

dz. nr 107, 104/8 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony 

  

188 188 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- ujęcie w planie działki jako działka 

budowlana z przeznaczeniem pod 

budownictwo mieszkaniowe 

dz. nr 202/13 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony dla części działki zawartej w granicach terenów 

przeznaczonych do zainwestowania, określonych w „Studium”. 

Dla pozostałej części działki wniosek nieuwzględniony. 

Wnioskowane przeznaczenie części działki nie jest zgodne z ustaleniami 

aktualnie obowiązującego „Studium”, wg którego leży ona poza „granicami 

terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, położona jest ona w obszarze określonym jako 

„tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

189 189 30.08.2007 Activ Investment Sp. z o. o Wniosek dotyczy: 

- ujęcia w planie zagospodarowania 

zabudowy wielorodzinnej jako zabudowę 

już istniejącą w tym obszarze do 

istniejącej infrastruktury technicznej 

 

dz. nr 77, 78, 80/9, 

80/10, 80/11, 95/1, 

95/2, 95/3, 95/4, 96, 

97, 98, 99, 100, 101/2, 

101/3, 101/4, 102/3, 

102/4, 102/5, 103/5, 

103/6, 103/7, 103/9, 

103/11, 103/12, 

103/13, 104/11 i cz. 

dz. nr 104/10, 104/8, 

104/6 

obr.90 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie terenu nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wytyczającymi kierunki zagospodarowania 

wyodrębnionych kategorii terenów w strukturze przestrzennej miasta. 

Wg dyspozycji „Studium”, wnioskowany teren położony jest w „terenach o 

przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności (MN)”, 

rozumianej, wg tekstowej części „Studium”, jako zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

Na obecnym etapie sporządzania projektu planu trudno przesądzić rodzaj i 

zakres przeznaczenia dopuszczalnego w terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

190 190 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

-  ustalenie dla wskazanych nieruchomości 

następującego przeznaczenia: 

- główne funkcje: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i jednorodzinna niskiej 

intensywności w zieleni wraz z 

towarzyszącymi urządzeniami 

infrastruktury technicznej i komunikacji 

- dopuszczalne funkcje: usługi komercyjne 

i publiczne nie kolidujące z 

podstawowym przeznaczeniem terenu – 

Część dz. nr 202/14 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony dla części działki zawartej w granicach terenów 

przeznaczonych do zainwestowania, określonych w „Studium”. 

Dla pozostałej części działki wniosek nieuwzględniony. 

Wnioskowane przeznaczenie części działki nie jest zgodne z ustaleniami 

aktualnie obowiązującego „Studium”, wg którego leży ona poza „granicami 

terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, położona jest ona w obszarze określonym jako 

„tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 



lokalizacja usług możliwa w parterach 

budynków, urządzenia sportu , rekreacji 

dla celów własnych mieszkańców 

budynku lub zespołu budynków, zieleni 

urządzonej: zieleńce, parki, place zabaw 

dla dzieci, komunikacja i obiekty oraz 

urządzenia infrastruktury technicznej i 

komunalnej 

-  

191 191 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działki w całości na 

budowlaną i uwzględnienie jej 

przeznaczenia na cele zabudowy 

jednorodzinnej 

 

dz. nr 23/1 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony 

  

192 192 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działki w całości na 

budowlaną i uwzględnienie jej 

przeznaczenia na cele zabudowy 

jednorodzinnej 

 

 

dz. nr 4/4 

obr.91 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta  położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

193 193 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działki z rolnych na 

budowlane 

- uwazglednienie w projekcie drogi 

dojazdowej do działki 

dz. nr 33/3, 33/4 

obr.64 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działek nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leżą one poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działki te położone są w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

194 194 30.08.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

- aby działka miała w całości charakter 

budowlany, z przeznaczeniem pod 

budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne(z możliwością zabudowy 

bliźniaczej) 

- by przez jej teren nie przechodziła 

projektowana droga zbiorcza KT/Z1/2, tj. 

ul. Nowa Sławka  

 

dz. nr 141/6 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Część działki położona jest w terenie planowanej wg „Studium” trasy 

komunikacyjnej. Niewielka część działki położona jest w terenie 

przewidzianej do utrzymania i modernizacji ulicy. Ostateczne rozgraniczenie 

terenu i związany z tym zakres uwzględnienia wniosku zostanie określony na 

późniejszym etapie opracowania projektu planu. 

195 195 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działki  

 

dz. nr 101/4 

obr.64 

Wniosek 

uwzględniony 

  

196 196 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- wpisu do projektu planu, a następnie do 

planu ostatecznego możliwości zabudowy 

rekreacyjnej oraz mieszkalnej na 

działkach 

 

dz. nr 67/4, 67/3 

obr.90 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działka nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leżą one  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działki te położone sa w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

197 197 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- by działka miała w całości charakter 

budowlany 

- miała przeznaczenie pod jednorodzinne 

budownictwo mieszkaniowe (w tym z 

możliwością zabudowy bliźniaczej) 

 

 

dz. nr 116/9 

obr.64 

Wniosek 

uwzględniony 

  



198 198 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- by działka miała w całości charakter 

działki drogowej (budowlanej) 

- przez teren działki, ani w jej pobliżu nie 

przechodziła projektowana droga 

zbiorcza KT/Z1/2, tj. ul. Nowa Sławka 

dz. nr 141/7 

obr.91 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Działka położona jest w terenie planowanej wg „Studium” trasy 

komunikacyjnej 

199 199 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- by działki miały w całości charakter 

budowlany 

- by działka nr 141/2 miała przeznaczenie 

pod jednorodzinne budownictwo 

mieszkaniowe (w tym z możliwością 

zabudowy bliźniaczej) 

- przez teren działki nr 141/2, ani w jej 

pobliżu nie przechodziła projektowana 

droga zbiorcza KT/Z1/2, tj. ul. Nowa 

Sławka 

dz. nr 141/2 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Część działki położona jest w terenie planowanej wg „Studium” trasy 

komunikacyjnej. Ostateczne rozgraniczenia terenu i związany z tym zakres 

uwzględnienia wniosku zostanie określony na późniejszym etapie 

opracowania projektu planu. 

 

200 200 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- by działki miała w całości charakter 

budowlany 

- miała przeznaczenie pod jednorodzinne 

budownictwo mieszkaniowe (w tym z 

możliwością zabudowy bliźniaczej) 

- przez teren działki numer 141/2 , ani w jej 

pobliżu nie przechodziła projektowana 

droga zbiorcza KT/Z1/2, tj. ul. Nowa 

Sławka 

dz. nr 141/3, 137/1 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

odnośnie działki 

141/2 

Wniosek 

nieuwzględniony 

odnośnie działki 137/1 

Niewielka część działki numer 141/2 położona jest w terenie przewidzianej 

wg „Studium” do utrzymania i modernizacji ulicy. Ostateczne rozgraniczenia 

terenu i związany z tym zakres uwzględnienia wniosku zostanie określony na 

późniejszym etapie opracowania projektu planu. 

Wnioskowane przeznaczenie działki 137/1 nie jest zgodne z ustaleniami 

aktualnie obowiązującego „Studium”, wg  którego leży ona  poza „granicami 

terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działka ta  położona jest w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

201 201 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- by działki miała w całości charakter 

budowlany 

- miała przeznaczenie pod jednorodzinne 

budownictwo mieszkaniowe (w tym z 

możliwością zabudowy bliźniaczej) 

- przez teren działki numer 141/4, ani w jej 

pobliżu nie przechodziła projektowana 

droga zbiorcza KT/Z1/2, tj. ul. Nowa 

Sławka 

dz. nr 141/4, 141/5, 

141/6 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Część działek położona jest w terenie planowanej wg „Studium” trasy 

komunikacyjnej. Ostateczne rozgraniczenie terenu i związany z tym zakres 

uwzględnienia wniosku zostanie określony na późniejszym etapie 

opracowania projektu planu. 

202 202 31.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowania działek na budowlane 

 

dz. nr 166/2, 167/2 

obr.92 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działek nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leżą one  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działki te położone są w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

203 203 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- powiększenia strefy przeznaczonej na 

budownictwo jednorodzinne na całej 

powierzchni  

- budowy kanalizacji w ul. Podgórki, która 

bezwzględnie powinna być 

kontynuowana w górę biegu ulicy, az do 

skrzyżowania z ul. Droga Rokadowa, 

wykonania chodników dla pieszych i 

modernizacji jezdni 

 

 

 

 

dz. nr 208/8, 208/9, 

208/10 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony 

  



204 204 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- zmiany kwalifikacji działek z rolnych na 

budowlane 

- uwzględnienia w projekcie drogi 

dojazdowej 

dz. nr 33/3, 33/4 

obr.64 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie działek nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie 

obowiązującego „Studium”, wg  którego leżą one  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, działki te położone są w obszarze określonym 

jako „tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

205 205 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- warunkiem koniecznym lokowania nowej 

zabudowy jest włączenie obiektu do sieci 

wodociągowej oraz miejskiej  kanalizacji 

sanitarnej  

- lokalizacja inwestycji musi co najmniej 

spełniać warunki określone w ustawie z 

dnia 28.07.2005r. „o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych” oraz 

tymczasowym statucie Uzdrowiska 

Swoszowice 

- w granicach obszarów ochrony 

uzdrowiskowej „A”, „B”, „C” powinien 

obowiązywać całkowity zakaz lokalizacji 

zakładów przemysłowych i innych 

obiektów mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

- w granicach obszarów ochrony 

uzdrowiskowej „A”, „B”, „C” powinien 

obowiązywać całkowity zakaz zabudowy 

wielorodzinnej 

- dopuszczalne budownictwo 

jednorodzinne 

- maksymalna wys. budynku do 9m 

- zakaz budowy garaży podziemnych 

- zakaz lokalizacji nowych obiektów 

budowlanych w głównej strefie infiltracji 

„A” 

- warunkiem uzyskania pozwolenia na 

budowę winna być zgoda 

Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego 

oraz Lekarza Uzdrowiskowego 

- zabudowa mieszkaniowa powinna być 

zgodna z lokalną tradycją, z 

wykluczeniem dominant i subdominant 

- należy zachować i uporządkować 

istniejące elementy dyspozycji 

przestrzennej oraz układów zabytkowych 

osiedla, a także substancji budowlanej i 

architektury 

- zakaz wjazdu na teren uzdrowiska 

pojazdów o tanażu przekraczającym 3,5t 

- instalacja progów zwalniających (ul. 

Myslenicka, ul. Sawiczewskich) 

- ulice na terenie Uzdrowiska powinny 

mieć charakter wyłącznie dróg lokalnych 

- ograniczenie ruchu kołowego w strefach 

A, B i C ochrony uzdrowiskowej i 

jednocześnie nie wprowadzanie nowych 

tras zbiorczych  w w/w strefach 

- na obszarze strefy „A” powinny 

obszar objęty planem Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Uwzględnienie wniosku dotyczy jego intencji, natomiast szczegółowe 

odniesienie się do zagadnień podniesionych we wniosku i zakres jego 

uwzględnienia możliwy będzie na późniejszym etapie sporządzania projektu 

planu, w momencie konstruowania rozwiązań przestrzennych projektu planu, 

w tym obsługi komunikacyjnej, warunków ochrony przed uciążliwościami 

komunikacyjnymi, ochrony warunków środowiskowych obszaru w 

szczególności związanych z funkcją uzdrowiskową 



powstawać wyłącznie aleje spacerowe, 

ścieżki rekreacyjne itp. 

- powstanie pasa zieleni wzdłuż autostrady 

- uwzględnienia rozwoju funkcji leczniczej, 

turystycznej i rekreacyjnej 

- zachować i konserwować obiekty 

zabytkowe i tradycyjne oraz ich zespoły 

- w nowych propozycjach i rozwiązaniach 

projektowych dot. wymiany substancji 

lub nowych realizacji budowlanych 

należy nawiązywać do form, skali 

zabudowy i istniejących układów 

- likwidowania i wprowadzania funkcji i 

obiektów uciążliwych, sprzecznych z 

charakterem przestrzennym uzdrowiska 

- obszary wartościowe z punktu widzenia 

ekologii, krajobrazu, turystyki – położone 

na terenie stref ochrony uzdrowiskowej 

musza być bezwzględnie chronione 

 

206 206 31.08.2007 [...]* Wnioski od nr 206 do nr 259 (na powielonym 

druku) dotyczą: 

- uniemożliwienia budowania na terenach 

objętych w/w planami budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych o 

znacznych gabarytach (bloków) 

- niedopuszczenie budowy garaży 

podziemnych 

- zachowania dotychczasowego 

historycznego charakteru Swoszowic 

związanego w głównej mierze z 

działalnością uzdrowiskową oraz 

dawnych kopalń siarki 

- uwzględnienia koniecznych działań 

ochrony terenu Swoszowice czego 

wymaga Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz gminach 

uzdrowiskowych 

obszar objęty planem Wnioski od nr 206 

do nr 259 

uwzględnione z 

zastrzeżeniem 

 Uwzględnienie wniosków od nr 206 do nr 259  dotyczy ich intencji natomiast 

szczegółowe odniesienie się do poszczególnych uwag, w szczególności 

dotyczących ochrony warunków środowiskowych funkcjonującego 

Uzdrowiska i rodzaju dopuszczalnej zabudowy możliwe będzie na 

późniejszym etapie sporządzania projektu planu, w momencie konstruowania 

jego rozwiązań przestrzennych 

207 207 31.08.2007 [...]* 
208 208 31.08.2007 [...]* 
209 209 31.08.2007 [...]* 
210 210 31.08.2007 [...]* 
211 211 31.08.2007 [...]* 
212 212 31.08.2007 [...]* 
213 213 31.08.2007 [...]* 
214 214 31.08.2007 [...]* 
215 215 31.08.2007 [...]* 
216 216 31.08.2007 [...]* 
217 217 31.08.2007 [...]* 
218 218 31.08.2007 [...]* 
219 219 31.08.2007 [...]* 
220 220 31.08.2007 [...]* 
221 221 31.08.2007 [...]* 
222 222 31.08.2007 [...]* 
223 223 31.08.2007 [...]* 
224 224 31.08.2007 [...]* 
225 225 31.08.2007 [...]* 
226 226 31.08.2007 [...]* 
227 227 31.08.2007 [...]* 
228 228 31.08.2007 [...]* 
229 229 31.08.2007 [...]* 
230 230 31.08.2007 [...]* 

[...]* 

231 231 31.08.2007 [...]* 

232 232 31.08.2007 [...]* 

233 233 31.08.2007 [...]* 
234 234 31.08.2007 [...]* 
235 235 31.08.2007 [...]* 
236 236 31.08.2007 [...]* 
237 237 31.08.2007 [...]* 
238 238 31.08.2007 [...]* 
239 239 31.08.2007 [...]* 
240 240 31.08.2007 [...]* 
241 241 31.08.2007 [...]* 

[...]* 

242 242 31.08.2007 [...]* 



243 243 31.08.2007 [...]* 
244 244 31.08.2007 [...]* 
245 245 31.08.2007 [...]* 
246 246 31.08.2007 [...]* 
247 247 31.08.2007 [...]* 
248 248 31.08.2007 [...]* 
249 249 31.08.2007 [...]* 
250 250 31.08.2007 [...]* 

251 251 31.08.2007 [...]* 
252 252 31.08.2007 [...]* 
253 253 31.08.2007 [...]* 
254 254 31.08.2007 [...]* 
255 255 31.08.2007 [...]* 
256 256 31.08.2007 [...]* 
257 257 31.08.2007 [...]* 
258 258 31.08.2007 [...]* 
259 259 31.08.2007 [...]* 
260 260 3.09.2007 [...]* Wnioski od nr 260 do nr 262  (na powielonym 

druku) dotyczą: 

- warunkiem koniecznym lokowania nowej 

zabudowy jest włączenie obiektu do sieci 

wodociągowej oraz miejskiej  kanalizacji 

sanitarnej  

- lokalizacja inwestycji musi co najmniej 

spełniać warunki określone w ustawie z 

dnia 28.07.2005r. „o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych” oraz 

tymczasowym statucie Uzdrowiska 

Swoszowice 

- w granicach obszarów ochrony 

uzdrowiskowej „A”, „B”, „C” powinien 

obowiązywać całkowity zakaz lokalizacji 

zakładów przemysłowych i innych 

obiektów mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

- w granicach obszarów ochrony 

uzdrowiskowej „A”, „B”, „C” powinien 

obowiązywać całkowity zakaz zabudowy 

wielorodzinnej 

- dopuszczalne budownictwo 

jednorodzinne 

- maksymalna wys. budynku do 9m 

- zakaz budowy garaży podziemnych 

- zakaz lokalizacji nowych obiektów 

budowlanych w głównej strefie infiltracji 

„A” 

- warunkiem uzyskania pozwolenia na 

budowę winna być zgoda 

Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego 

oraz Lekarza Uzdrowiskowego 

- zabudowa mieszkaniowa powinna być 

zgodna z lokalną tradycją, z 

wykluczeniem dominant i subdominant 

- należy zachować i uporządkować 

istniejące elementy dyspozycji 

przestrzennej oraz układów zabytkowych 

osiedla, a także substancji budowlanej i 

architektury 

obszar objęty planem Wnioski od nr 260 

do nr 262 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Uwzględnienie wniosków od nr 260 do nr 262 dotyczy ich intencji, natomiast 

szczegółowe odniesienie się do zagadnień podniesionych we wniosku i 

zakres jego uwzględnienia możliwy będzie na późniejszym etapie 

sporządzania projektu planu, w momencie konstruowania rozwiązań 

przestrzennych projektu planu, w tym obsługi komunikacyjnej, warunków 

ochrony przed uciążliwościami komunikacyjnymi, ochrony warunków 

środowiskowych obszaru w szczególności związanych z funkcją 

uzdrowiskową 

261 261 3.09.2007 [...]* 
262 262 3.09.2007 [...]* 



- zakaz wjazdu na teren uzdrowiska 

pojazdów o tanażu przekraczającym 3,5t 

- instalacja progów zwalniających (ul. 

Myslenicka, ul. Sawiczewskich) 

- ulice na terenie Uzdrowiska powinny 

mieć charakter wyłącznie dróg lokalnych 

- ograniczenie ruchu kołowego w strefach 

A, B i C ochrony uzdrowiskowej i 

jednocześnie nie wprowadzanie nowych 

tras zbiorczych  w w/w strefach 

- na obszarze strefy „A” powinny 

powstawać wyłącznie aleje spacerowe, 

ścieżki rekreacyjne itp. 

- powstanie pasa zieleni wzdłuż autostrady 

- uwzględnienia rozwoju funkcji leczniczej, 

turystycznej i rekreacyjnej 

- zachować i konserwować obiekty 

zabytkowe i tradycyjne oraz ich zespoły 

- w nowych propozycjach i rozwiązaniach 

projektowych dot. wymiany substancji 

lub nowych realizacji budowlanych 

należy nawiązywać do form, skali 

zabudowy i istniejących układów 

- likwidowania i wprowadzania funkcji i 

obiektów uciążliwych, sprzecznych z 

charakterem przestrzennym uzdrowiska 

- obszary wartościowe z punktu widzenia 

ekologii, krajobrazu, turystyki – położone 

na terenie stref ochrony uzdrowiskowej 

musza być bezwzględnie chronione 

 

263 263 3.09.2007 [...]* Wnioski od nr 263 do nr 266 (na powielonym 

druku) dotyczą: 

- uniemożliwienia budowania na terenach 

objętych w/w planami budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych o 

znacznych gabarytach (bloków) 

- niedopuszczenie budowy garaży 

podziemnych 

- zachowania dotychczasowego 

historycznego charakteru Swoszowic 

związanego w głównej mierze z 

działalnością uzdrowiskową oraz 

dawnych kopalń siarki 

- uwzględnienia koniecznych działań 

ochrony terenu Swoszowice czego 

wymaga Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz gminach 

uzdrowiskowych 

 

obszar objęty planem Wnioski od nr 263 

do nr 266 

uwzględnione z 

zastrzeżeniem 

 Uwzględnienie wniosków nr 263 do nr 266 dotyczy ich intencji natomiast 

szczegółowe odniesienie się do poszczególnych uwag, w szczególności 

dotyczących ochrony warunków środowiskowych funkcjonującego 

Uzdrowiska i rodzaju dopuszczalnej zabudowy możliwe będzie na 

późniejszym etapie sporządzania projektu planu, w momencie konstruowania 

jego rozwiązań przestrzennych 

264 264 3.09.2007 [...]* 
265 265 3.09.2007 [...]* 
266 266 3.09.2007 [...]* 

267 267 3.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenia działki 586/1 na 

poszerzenie ul. Stawisko (działka numer 

512) 

- pozostawienie działki numer 513 jako 

drogi dojazdowej do innych 

nieruchomości 

- pozostawienie działki numer 434 jako 

obr.90  Wniosek 

nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony ze względów formalnych – dotyczy obszaru 

„Swoszowice-Uzdrowisko” i jego rozpatrzenie nastąpiło w procedurze 

planistycznej tego planu. 



działkę z możliwością niskiej zabudowy 

mieszkalnej 

- przeznaczenie działki numer 439/2 na 

niska zabudowę mieszkalną 

- pozostawienie działki numer 439/3 taj, 

jak dotychczas figuruje w księgach 

268 268 3.09.2007 Spółka Mieszkaniowa 

„Zawodrze” Sp. z o.o.  

Wniosek dotyczy: 

- powstania zwartej pierzei zabudowy 

wielorodzinnej, z kalenicą na 10-16m, w 

ten sposób tereny położone głębiej 

uzyskałyby optymalne warunki 

akustyczne – przy właściwym 

projektowaniu hałas mógłby zostać 

zredukowany do zera 

- zabudowy wielorodzinnej 

dz. nr 38/2, 37/2 

obr.64 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Wnioskowane przeznaczenie północnej i południowej części terenu objętego 

wnioskiem nie jest zgodne z ustaleniami aktualnie obowiązującego 

„Studium”, wg  którego części te leżą  poza „granicami terenów 

przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, części te położone są w obszarze określonym jako 

„tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

Wnioskowane przeznaczenie środkowej części terenu nie jest zgodne z 

ustaleniami aktualnie obowiązującego „Studium”, wytyczającymi kierunki 

zagospodarowania wyodrębnionych kategorii terenów w strukturze 

przestrzennej miasta. 

Wg dyspozycji „Studium”, środkowa część wnioskowanego terenu położona 

jest w „terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej 

intensywności (MN)”, rozumianej, wg tekstowej części „Studium”, jako 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Na obecnym etapie sporządzania projektu planu trudno przesądzić rodzaj i 

zakres przeznaczenia dopuszczalnego w terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

269 269 3.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przeznaczenie działki pod budownictwo 

mieszkaniowe 

- z zakazem lokalizacji usług 

motoryzacyjnych, komunikacyjnych, 

warsztatów rzemieślniczych i innych 

warsztatów produkcyjnych, magazynów, 

składów budowlanych, hurtowni, itp. W 

szczególności dotyczy to działek: 206/5, 

203/4, 203/5, 205/1, 205/7, 205/8 

dz. nr 205/6, 206/5, 

203/4, 203/5, 205/1, 

205/7, 205/8 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony w zakresie przeznaczenia działki 205/6. Odnośnie 

przeznaczenia dopuszczalnego na pozostałych działkach objętych wnioskiem 

rozstrzygniecie i związane z tym ograniczenia możliwe będzie do określenia 

na późniejszym etapie opracowania projektu planu 

270 270 3.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekwalifikowanie działki, która jest w 

części rolna, na budowlaną w całości 

 

dz. nr 143/3 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony dla części działki zawartej w granicach terenów 

przeznaczonych do zainwestowania, określonych w „Studium”. 

Dla pozostałej części działki wniosek nieuwzględniony. 

Wnioskowane przeznaczenie części działki nie jest zgodne z ustaleniami 

aktualnie obowiązującego „Studium”, wg którego leżą one poza „granicami 

terenów przeznaczonych do zainwestowania”. 

Wg dyspozycji „Studium”, określających strukturę przestrzenną oraz 

kierunki i zasady rozwoju, jest ona położona w obszarze określonym jako 

„tereny otwarte ZO” (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna), a także 

wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni”. 

 

271 271 3.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- ujęcie działek jako działki pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne z częścią usługową 

dz. nr 249/1, 249/2 

obr.90 

Wniosek 

uwzględniony 

  

272 272 4.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- przekształcenia działek z leśnych na 

budowlane (lub leśno-budowlane) 

- zlikwidowania z planu zagospodarowania 

drogi zbiorczej biegnącej przez środek 

działek 

- założenie kanalizacji miejskiej 

- poszerzenie drogi przy ul. Podgórki 

dz. nr 146/2, 146/3, 

146/4 

obr.91 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony dla części działek zawartej w granicach terenów 

przeznaczonych do zainwestowania, określonych w „Studium”. Dla 

pozostałej części działek wniosek nieuwzględniony ze względu na jej 

położenie w terenie planowanej wg „Studium” trasy drogi. 

Niewielka część działek położona jest w terenie przewidzianej do utrzymania 

i modernizacji ulicy. Ostateczne rozgraniczenie terenu i związany z tym 

zakres uwzględnienia wniosku zostanie określony na późniejszym etapie 

opracowania projektu planu. 

 

 



273 273 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

- będąc właścicielem działek numer 

209/19, 210/15  nie wyraża zgody na 

budowę drogi zbiorczej 

dz. nr 209/19, 210/15 

obr.64 

 Wniosek 

nieuwzględniony 

Trasa komunikacyjna, której dotyczy wniosek stanowi element 

podstawowego układu komunikacyjnego miast określonego w „Studium”. 

* 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 „Swoszowice - Wschód”w Krakowie.  

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

 

 

 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
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