
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1991/2007 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2007 r. 

 

 

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „TONIE-PARK RZECZNY” 

 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 4 września 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. 31.07.2007 [...]*  Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 98 

obr. 4 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może być uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu.                

2. 2. 01.08.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane 

z możliwością zabudowy budynkami mieszkalno – 

gospodarczymi.  

Nr 282 

Nr 284 

Nr 295 

Nr 737 

Nr 92 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 92 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

3. 3. 02.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 425 

obr. 33 Krowodrza 

  nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   



 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 
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KTÓREJ DOTYCZY 
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UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

4. 4. 09.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki na budowlaną. 

Nr 595 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony 

 

 

Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

5. 5. 09.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działek na budowlane. 

Nr 598 

Nr 600 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony 

 

Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

6. 6. 10.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 4 

Nr 15 

obr. 24 Krowodrza 

  nieuwzględniony 

 

Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

7. 7. 10.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 212 

Nr 230 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony 

 

Wnioskowane działki (działka Nr 230 częściowo zlokalizowana poza zakresem 

opracowania) według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

8. 8. 10.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 621 

Nr 118 

Nr 352 

Nr 306 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony 

 

Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

9. 9. 14.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. lokalizacji Parku na zachód od drogi 

polnej nr 633 (północny zachód ulicy 

Gaik), 

2. wnioskodawca wyraża chęć sprzedania 

Urzędowi Miasta lub innej instytucji, 

swojej działki nr 567 pod Park Rzeczny, 

3. sprzeciwu dla Parku Rzecznego, 

4. działki położone na wsch. od drogi 633 i 

na północ od drogi 646 dochodzącej do 

ul. Gaik przekwalifikować na działki 

budowlane, począwszy od działki 635, 

637 na północ do działek 562 i 563,  

5. przekwalifikowania działek położonych 

po lewej stronie ul. Łokietka – na 

przedłużeniu ulicy Maciejkowej na 

działki budowlane.  

teren na zach. od drogi 

polnej nr 633 

 

Nr 567 

 

teren na wsch. od 

drogi 633 i na północ 

od drogi 646, 

począwszy od działki 

635, 637 na północ do 

działek 562 i 563  

  

teren położony  po 

lewej stronie ul. 

Łokietka – na 

przedłużeniu ulicy 

Maciejkowej  

  

 nieuwzględniony 

 

Ad.1. Lokalizacja granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Tonie-Park Rzeczny” nastąpiła wskutek podjęcia Uchwały Nr 

VII/98/07 z dnia 28 lutego 20007 r.   

 

Ad.2. Ad.3. Zgodnie z art. 36 ustawy, jeśli korzystanie z nieruchomości 

w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało 

się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od gminy 

odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia 

nieruchomości lub jej części – lecz dopiero po uchwaleniu planu. Realizacja ww. 

roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę 

właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. 

 

Ad.4. Ad.5. Działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 



 

Lp. 
NR 
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DATA 

złożenia 

wniosku 
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lub 

NAZWA JEDNOSTKI 
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WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

10. 10. 14.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek rolnych w 

całości na budowlane, 

2. wnioskodawca zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami.     

Nr 30 

Nr 81 

Nr 272 

Nr 274 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 27 

Nr 30 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 59 

obr. 32 Krowodrza 

 nieuwzględniony 

 

Działki Nr 81, 272, 274, 30-obr. 25 Krowodrza oraz działka Nr 59-obr. 32 

Krowodrza, położone są poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws 

tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Osiedle Łokietka”. 

 

Wnioskowane działki Nr 30 i 27-obr. 24 Krowodrza, według obowiązującego 

Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza 

przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO 

jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z 

terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania terenu 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

11. 11. 14.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 657 

obr. 33 Tonie   

 nieuwzględniony 

 

Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

12. 12. 14.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 270 

obr. 33 Tonie     

 nieuwzględniony 

 

Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 
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rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

13. 13. 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

 „ujęcia” działki w planie i przeznaczenia w 

całości na budownictwo mieszkaniowe.   

Nr 16/2 

obr. 33 Krowodrza  

 nieuwzględniony 

 

Część wnioskowanej działki położona jest poza granicami obszaru objętego 

planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach 

procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

 

Część wnioskowanej działki położonej w granicach opracowania według 

obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: 

rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, 

zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia 

tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem 

połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania 

terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

14. 14. 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.  

Nr 28 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony 

 

Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

15. 15. 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną. 

Nr 451 

obr. 24 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 
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zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

16. 16. 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki na budowlaną. 

Nr 496 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

17. 17. 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki na budowlaną. 

Nr 237 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

18. 18. 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki na budowlaną. 

Nr 13 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 
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wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

19. 19. 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działek rolnych w całości na 

budowlane.    

Nr 365 

Nr 367 

Nr 422/2 

Nr 422/1 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

20. 20. 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 11 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

21. 21. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek w całości na 

budownictwo mieszkaniowe; 

2. wnioskodawca zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami.  

Nr 362 

Nr 427 

Nr 429 

obr. 24 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 
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systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

22. 22. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

zmiany przeznaczenia działki na teren 

mieszkaniowy.   

Nr 424 

obr. 33 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

23. 23. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

powstanie Parku Rzecznego Tonie na 

swoich gruntach.   

Nr 273 

obr. 24 Tonie  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

24. 24. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

powstanie Parku Rzecznego Tonie na 

swoich gruntach.   

Nr 445 

Nr 442 

obr. 24 Tonie 

 nieuwzględniony Działka Nr 445-obr. 24 Krowodrza w części położona jest poza granicami 

obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w 

ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

 

Wnioskowane działki położone w zakresie opracowania, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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NR 

wniosku 

DATA 
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wniosku 
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lub 
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z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

25. 25. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

powstanie Parku Rzecznego Tonie na 

swoich gruntach.   

Nr 522 

obr. 24 Tonie 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

26. 26. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane; 

2. wnioskodawca protestuje przeciwko 

powstaniu Parku Rzecznego Tonie na 

swoich gruntach.  

Nr 471 

Nr 480/1 

Nr 480/2 

Nr 465 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

27. 27. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekształcenia dziełek w całości na 

budownictwo mieszkaniowe o niskiej 

zabudowie; 

2. wnioskodawca zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 751 

Nr 493 

Nr 655 

Nr 656 

Nr 540 

Nr 536 

Nr 538 

Nr 248 

Nr 189  

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Działka Nr 248 oraz częściowo działki Nr 540 i 651 położone są poza granicami 

obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w 

ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

  

Wnioskowane działki położone w zakresie opracowania, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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NR 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

28. 28. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

zmiany przeznaczenia działek pod zabudowę 

jednorodzinną lub wielorodzinną.   

Nr 532 

obr. 24 Tonie 

Nr 219 

obr. 33 Tonie 

Nr 492 

obr. 33 Tonie 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

29. 29. 17.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekształcenia działki rolnej na budowlaną.  

Nr 178 

obr. 24 Tonie 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

30. 30. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek na budowlane 

w całości; 

2. wnioskodawca  zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 372 

Nr 758 

obr. 24 Tonie 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 
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podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

31. 31. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekształcenia działki z rolnej na 

budowlaną; 

2. protestu przeciwko budowie Parku 

Rzecznego na gruntach wnioskodawcy.   

Nr 451 

obr. 24 Tonie 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

32. 32. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekształcenia działki rolnej na budowlaną z 

możliwością zabudowy budynkami mieszkalno – 

gospodarczymi w zabudowie jednorodzinnej.  

Nr 62 

obr. 24 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się częściowo w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi częściowo w 

zasięg systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie 

kształtowania systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób 

zagospodarowania podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów 

przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

33. 33. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

zakwalifikowania działek w mpzp „Tonie-Park 

Rzeczny” jako działek budowlanych.   

Nr 764 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 86 

obr. 3 Krowodrza 

 nieuwzględniony  

Działka Nr 86-obr. 3 Krowodrza położona jest poza granicami obszaru objętego 

planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach 

procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

 

Wnioskowana działka Nr 764 według obowiązującego Studium zawiera się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 



 

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 
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rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

34. 34. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

zakwalifikowania działki w mpzp „Tonie-Park 

Rzeczny” jako działki budowlanej.  

Nr 454 

obr. 33 Tonie 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

35. 35. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na działkę 

budowlaną.   

Nr 470 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

36. 36. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane.  

Nr 65 

obr. 33 Tonie 

Nr 112 

Nr 114 

obr. 3 Tonie 

Nr 627 

Nr 605 

 nieuwzględniony Działki Nr 112, 114 położone są poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – Park Rzeczny” i w związku 

z tym wniosek w zakresie tych działek nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowane działki położone w zakresie opracowania, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 
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NR 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Nr 619 

obr. 24 Tonie 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

37. 37. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 123 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

38. 38. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 132 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

39. 39. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 735 

obr. 33 Tonie 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

40. 40. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 186 

obr. 33 Tonie 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 
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NR 
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lub 
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WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

41. 41. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 210 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

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

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 110 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

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

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną .  

Nr 141 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

44. 44. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek pod budownictwo 

jednorodzinne.   

Nr 543 

Nr 430 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Działka Nr 46 oraz w większej części działka Nr 543 położone są poza 

granicami obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega 

rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 
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Nr 245 

Nr 246 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 46 

obr. 25 Krowodrza 

 

Wnioskowane działki położone w zakresie opracowania, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

45. 45. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 46 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

46. 46. 20.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek pod budownictwo 

jednorodzinne.  

Nr 462 

Nr 311 

Nr 5 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 442 

Nr 291 

obr. 33 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowane działki (dz. Nr 462 zlokalizowana częściowo poza obszarem 

opracowania) według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   
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47. 47. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania części działki rolnej na 

budowlaną.   

Nr 110 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

48. 48. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

zajęcie działki pod planowany Park 

Rzeczny Tonie.    

Nr 305 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

49. 49. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

zajęcie działki pod planowany Park 

Rzeczny Tonie.    

Nr 292 

Nr 294 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

50. 50. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania w całości działki rolnej na 

budowlaną.   

Nr 276 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 

51. 51. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania w całości działki rolnej na 

budowlaną.   

Nr 427 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  
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W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

52. 52. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną 

pod zabudowę jednorodzinną. 

Nr 504 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

53. 53. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną  

pod zabudowę jednorodzinną.  

Nr 591 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

54. 54. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną  

pod zabudowę jednorodzinną . 

Nr 610 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  
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W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

55. 55. 21.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 207 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

56. 56. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane pod zabudowę jednorodzinną: 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

zajęcie działek pod Park Rzeczny.   

Nr 187 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 42 

obr. 17 Krowodrza 

 nieuwzględniony Działka Nr 42-obr. 17, położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka . 

  

Wnioskowana działka Nr 187-obr.24 Krowodrza, położona jest w zakresie 

opracowania, według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów 

otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, 

ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). 

Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

57. 57. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane pod zabudowę jednorodzinną ; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

zajęcie działek pod Park Rzeczny.   

Nr 492 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 323 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Działka Nr 492-obr. 25 Krowodrza, położona jest poza granicami obszaru 

objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach 

procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka . 

 

Wnioskowana działka Nr 323-obr.24 Krowodrza, położona jest w zakresie 

opracowania, według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów 

otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, 

ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). 

Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 
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systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

58. 58. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 478 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

59. 59. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 124 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

60. 60. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 161 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się częściowo w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi częściowo w 

zasięg systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie 

kształtowania systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób 

zagospodarowania podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów 

przyrodniczych.  
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Wnioskowana działka dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

61. 61. 21.08.2007 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane 

pod zabudowę jednorodzinną.   

Nr 484 

Nr 308 

Nr 67 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

62. 62. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na 

budowlaną; 

2. wnioskodawca zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 486 

obr. 33 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

63. 63. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane.   

Nr 728 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 487 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 71/17 

Nr 71/10 

Nr 71/9 

Nr 71/8 

Nr 71/12 

Nr 71/11 

Nr 71/13 

Nr 71/16 

obr. 32 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka  

64. 64. 21.08.2007 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek w całości pod 

budownictwo mieszkaniowe niskiej 

intensywności; 

2. wnioskodawca zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 23 

Nr 336 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 200 

Nr 271 

Nr 470 

Nr 478 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

65. 65. 21.08.2007 pismo [...]*z dołączoną 

kserokopią wniosku 

mieszkańców  

Wniosek dotyczy: 

uwzględnienia zapisów, które pod rządami 

poprzedniej Uchwały Rady Miasta Krakowa 

dawały możliwość zabudowy wielorodzinnej lub 

jednorodzinnej z zachowaniem parametrów 

wynikających ze Studium.   

Teren w granicach 

mpzp „Tonie-Park 

Rzeczny”.  

 nieuwzględniony Tereny wnioskowane, znajdujące się w granicach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Park Rzeczny”  

ustanowionego Uchwałą Nr VII/98/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 

2007 r., w większości według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

66. 66. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane; 

2. wnioskodawca stanowczo protestuje 

przeciwko planom powstania Parku 

Rzecznego.    

Nr 19 

Nr 1070 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 278 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 220 

Nr 74 

Nr 516 

Nr 705 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Działka Nr 1070-obr. 33 Krowodrza położona jest poza granicami 

sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

i w związku z tym wniosek w zakresie tych działek nie może zostać 

uwzględniony w ramach procedury sporządzania tego planu. 

 

Działka  Nr 278-obr. 25 Krowodrza położona jest poza granicami obszaru 

objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach 

procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka. 

 

 

Wnioskowane działki położone w zakresie opracowania, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 220 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 

Wnioskowana działka Nr 74 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

67. 67. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 296 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

68. 68. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 602 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

69. 69. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 759 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 
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systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

70. 70. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 116 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

71. 71. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 308 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

72. 72. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane.   

Nr 117 

Nr 172 

Nr 175 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  
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W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

73. 73. 21.08.2007 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek na budowlane 

z możliwością budowy obiektów 

jednorodzinnych w zabudowie 

wolnostojącej, bliźniaczej oraz 

szeregowej o wysokości do trzech 

kondygnacji nadziemnych; 

2. zapisu w „planie” o możliwości budowy 

na działkach nowego układu drogowego 

umożliwiającego obsługę komunikacyjną 

ewentualnych przyszłych inwestycji.   

Nr 471 

Nr 472 

Nr 473 

Nr 462 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowane działki, położone częściowo poza obszarem opracowania, 

według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych 

ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

 

Ad.2. Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej będą analizowane w 

dalszych etapach sporządzania planu i uzależnione od rozwiązań przestrzennych, 

poddawanych uzgodnieniom i opiniowaniu w zakresie rozwiązań 

komunikacyjnych przez właściwe organy i instytucje. 

74. 74. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 102 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

75. 75. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane.   

Nr 44 

Nr 45 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

76. 76. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 688 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony W Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem 

–wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”.  

77. 77. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 388 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

78. 78. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przeznaczenia działki nr 68 w całości na 

budowlaną; 

2. ustalenie, iż przez działkę nr 55 jej 

południową strona biegnie droga gminna 

pod nazwą: ul. Na Budzyniu (dz. 1491) 

do granic działki nr 56 od strony 

wschodniej, wzdłuż działki 68-wedle 

istniejącego rzeczywistego stanu; 

3. wyłączenie oznaczenia wód płynących z 

działki nr 68; 

4. uwzględnienie stanowiska wyrażonego 

przez właściciela nieruchomości 

oznaczonej jako dz. nr 69 w odrębnym 

wniosku.   

Nr 68 

obr. 33 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowana działka Nr 68 zlokalizowana jest częściowo poza granicami 

opracowania i w tym zakresie nie może zostać uwzględniona w ramach 

procedury sporządzania tego planu, natomiast większa część działki według 

obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: 

rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, 

zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia 

tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem 

połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania 

terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 



 

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. 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

 

Ad.2. Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej będą analizowane w 

dalszych etapach sporządzania planu i uzależnione od rozwiązań przestrzennych, 

poddawanych uzgodnieniom i opiniowaniu w zakresie rozwiązań 

komunikacyjnych przez właściwe organy i instytucje. 

 

Ad.3. Wyłączenie oznaczenie wód płynących na wnioskowanej działce nie jest 

przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad.4. Stanowisko wyrażone przez  właściciela nieruchomości oznaczonej jako 

dz. nr 69 w odrębnym wniosku nie może zostać uwzględnione ponieważ: 

- wnioskowana działka (położona częściowo w granicach opracowania), według 

obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: 

rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, 

zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia 

tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem 

połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania 

terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

 

Dodatkowo działka Nr 69 położone jest częściowo poza granicami 

sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

i w związku z tym wniosek w zakresie tej części działki nie może zostać 

uwzględniony w ramach procedury sporządzania tego planu. 

79. 79. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 771 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   
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NR 

wniosku 

DATA 
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lub 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

80. 80. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych w całości na 

budowlane.   

Nr 300 

Nr 303 

Nr 304 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

81. 81. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 489 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

 

82. 82. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 60 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest częściowo poza granicami obszaru objętego 

planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach 

procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”,natomiast większa część 

działki według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów 

otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, 

ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). 

Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   
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83. 83. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 468 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

84. 84. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 243 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

 

85. 85. 22.08.2007 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 242 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  
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86. 86. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 307 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

87. 87. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych w 

całości na budowlane; 

2. ustalenia, iż działki korzystają z dostępu 

do drogi publicznej „Na Budzyniu” 

poprzez działkę nr 55 – jej południową 

stroną; 

3. sprzeciw dla Parku Rzecznego. 

Nr 69 

Nr 70/8 

Nr 70/9 

Nr 70/2 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowane działki Nr 70/9, 70/2 oraz częściowo Nr 69 położone są 

poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości 

podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle 

Łokietka”. 

  

Wnioskowane działki położone w zakresie opracowania, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.2. Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej będą analizowane w 

dalszych etapach sporządzania planu i uzależnione od rozwiązań przestrzennych, 

poddawanych uzgodnieniom i opiniowaniu w zakresie rozwiązań 

komunikacyjnych przez właściwe organy i instytucje. 

 

88. 88. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 449 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 



 

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. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

89. 89. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 287 

Nr 469 

Nr 765 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 453 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

90. 90. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 38 

Nr 40 

Nr 144 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 138 

Nr 149 

Nr 158 

Nr 159 

Nr 191 

Nr 220 

Nr 236 

Nr 237 

Nr 277 

Nr 78 

Nr 79 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 113 

Nr 166 

Nr 96 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Działki Nr 138, 149, 158, 159, 191, 220, 236, 237, 277, 78, 79-ob. 25-

Krowodrza, oraz Nr 113, 96 i częściowo 166-obr. 33 Krowodrza, położone są 

poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości 

podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle 

Łokietka”.  

 

Wnioskowane działki Nr 38, 40, 144-obr. 24 Krowodrza, oraz częściowo dz. Nr 

166-obr. 33 Krowodrza, według obowiązującego Studium zawierają się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

91. 91. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na budowlaną 

w całości; 

2. wnioskodawca  zastrzega, iż powstanie 

Nr 366 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 



 

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. 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

92. 92. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 611 

Nr 618 

Nr 693 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

93. 93. 22.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 521 

Nr 695 

Nr 696 

Nr 697 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

94. 94. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 463 

Nr 444 

Nr 770 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 
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NR 
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UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

95. 95. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane; 

2. wnioskodawca nadmienia iż sprzeciwia 

się zalesieniu działek.  

Nr 423 

Nr 519 

Nr 514 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.2. Szczegółowe ustalenia w zakresie ewentualnych zalesień będą 

analizowane w dalszych etapach sporządzania planu i uzależnione od rozwiązań 

przestrzennych, poddawanych uzgodnieniom i opiniowaniu przez właściwe 

organy i instytucje. 

96. 96. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek pod 

budownictwo mieszkaniowe; 

2. wnioskodawca  zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 703 

Nr 373 

Nr 145 

Nr 83 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 36 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka Nr 36-obr. 25 Krowodrza, położona jest poza granicami 

sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

i w związku z tym wniosek w zakresie tej działki nie może zostać uwzględniony 

w ramach procedury sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 83 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 
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NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 
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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 
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WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

97. 97. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 700 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

98. 98. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 481 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

99. 99. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 714 

Nr 716 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

100. 100. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki na budowlaną.   

Nr 161 

obr. 33 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 
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systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

101. 101. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 12 

Nr 141, obr. 6 

Nr 16, obr. 10 

Nr 20, obr. 7 

Nr 53/1, obr. 13 

Nr 13/6, obr. 21 

Nr 15, obr. 10 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki położone są poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tych działek nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 

102. 102. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 766 

obr. 24 Krowodrza 

  nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

103. 103. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 60 

Nr 159 

Nr 176 

Nr 355 

Nr 606 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 656 

Nr 368 (według 

aktualnej mapy 

ewidencyjnej 368/1 i 

368/2) 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka Nr 368-obr. 33 Krowodrza, położona jest poza granicami 

obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w 

ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

  

Wnioskowane działki położone w granicach opracowania według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Wnioskowana działka Nr 159 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 
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projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

104. 104. 23.08.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 426 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony  

Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

105. 105. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 545 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

106. 106. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek pod zabudowę 

mieszkalną jednorodzinną. 

Nr 597 

Nr 599  

Nr 625 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   
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107. 107. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki pod zabudowę 

mieszkalną jednorodzinną. 

Nr 443 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

108. 108. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki pod zabudowę 

mieszkalną jednorodzinną. 

Nr 436 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

109. 109. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 556 

Nr 523 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

110. 110. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek pod zabudowę o 

niskiej intensywności.  

Nr 16 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 494/1 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 494/1, 494/2 -obr.25 Krowodrza oraz dz. Nr 9-obr. 33 

Krowodrza położone są poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws 

tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla 



 

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. 

Nr 494/2 

, obr. 25 Krowodrza 

Nr 9 

obr. 33 Krowodrza 

 

planu „Osiedle Łokietka”. 

  

Wnioskowana działka Nr 16 według obowiązującego Studium zawiera się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

111. 111. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek pod zabudowę o 

niskiej intensywności. 

Nr 8 

Nr 192 

Nr 195 

Nr 202 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 711 

Nr 3 

Nr 8 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 711, 8-obr.33 Krowodrza położone są poza granicami 

obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w 

ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

 

Wnioskowana działki Nr 8, 192, 195, 202-obr. 24 Krowodrza oraz dz. Nr 3-obr. 

33 Krowodrza według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

112. 112. 23.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na budowlaną 

w całości; 

2. wnioskodawca  zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 320 

obr. 24 Krowodrza 

  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  
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W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

113. 113. 23.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na budowlaną 

w całości; 

2. wnioskodawca  zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 278 

obr. 33 Krowodrza 

  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

114. 114. 23.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na budowlaną 

w całości; 

2. wnioskodawca  zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 321 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

115. 115. 23.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na budowlaną 

w całości; 

2. wnioskodawca  zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 474 

obr. 25 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowane działka położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 

116. 116. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych pod zabudowę 

mieszkalną jednorodzinną.  

Nr 630 

Nr 634 

Nr 636 

Nr 637 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 
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systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

117. 117. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przeznaczenia działek pod zabudowę 

mieszkaniową.    

Nr 193 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 299 

Nr 356 

Nr 629 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

118. 118. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przeznaczenia działek pod zabudowę 

mieszkaniową.    

Nr 197 

Nr 66 

Nr 281 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

119. 119. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

wydzielenia z planowanego obszaru „Tonie-Park 

Rzeczny” działki nr 10, i włączenie jej do 

planowanego obszaru „Osiedle Łokietka” jako 

działki budowlanej.  

Nr 10 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Według obowiązującego Studium większa część działki nr 10, Obr. 33 zawiera 

się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, 

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

cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dla części działki nr 10, Obr. 33 położonej poza obszarem sporządzanego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

wniosek nie może być uwzględniony w tym planie. Będzie on rozpatrywany w 

ramach procedury sporządzania planu „Osiedle Łokietka”. 
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120. 120. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej pod zabudowę 

mieszkalno – gospodarczą.  

Nr 739 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

121. 121. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej pod zabudowę 

mieszkalno – gospodarczą.  

Nr 651 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka (położona jest częściowo w zakresie pracowania) według 

obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: 

rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, 

zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia 

tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem 

połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania 

terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

 

Część działki położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej części działki nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 

122. 122. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej pod zabudowę 

mieszkalno – gospodarczą.  

Nr 542 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka (położona w większości w zakresie pracowania) według 

obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: 

rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, 

zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia 

tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem 

połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania 

terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 
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projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

 

Część działki położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej części działki nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 

123. 123. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną  – gospodarczą.  

Nr 297 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

124. 124. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną – gospodarczą.  

Nr 535 

Nr 554 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

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

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 744 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  
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W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

126. 126. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 744  

obr. 24 Tonie,  

Prawdopodobnie 

chodzi o działkę  

nr 29/4  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

127. 127. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 1107, Obr. 13, 

Prawdopodobnie 

chodzi o działkę  

Nr 743 

obr. 24 Tonie 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   

128. 128. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na budowlaną 

w całości; 

2. wnioskodawca  zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 473 

obr. 25 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowane działka położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 

129. 129. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane; 

2. wnioskodawca wnosi aby w 

bezpośrednim sąsiedztwie działek nie 

były planowane inwestycje ograniczające 

w jakikolwiek sposób możliwość ich 

zabudowy (np. dolesienia).  

Nr 771 

Nr 463/2 

Nr 250 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 609 

Nr 550 

Nr 551 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 771, 463/2-obr. 33 Krowodrza położone są poza 

granicami sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park 

Rzeczny” i w związku z tym wniosek w zakresie tych działek nie może zostać 

uwzględniony w ramach procedury sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowane działki (położone w zakresie opracowania) według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 
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udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

130. 130. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na budowlaną 

w całości; 

2. sprzeciw dla powstania Parku Rzecznego.  

Nr 752/2 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

131. 131.  23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki w całości pod 

budownictwo mieszkaniowe w niskiej zabudowie. 

Nr 299/2 

obr. 33 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

132. 132. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek na 

budowlane; 

2. nie włączanie działek do Parku 

Rzecznego. 

Nr 128 

Nr 138 

Nr 561 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 653 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 226 

 nieuwzględniony Wnioskowane działka Nr 226-obr. 25 Krowodrza oraz częściowo działka Nr 

561-obr. 24 Krowodrza położone są poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tych nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 
 

Wnioskowane działki położone w zakresie opracowania, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 
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obr. 25 Krowodrza tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  

133. 133. 23.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

1. Sprzeciwu dla powstania Parku 

Rzecznego; 

2. przeznaczenia działek pod zabudowę 

jednorodzinną. 

Nr 432 

Nr 266 

obr. 24 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowane działka Nr 432-obr. 24 Krowodrza częściowo położona jest poza 

poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości 

podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle 

Łokietka” 

 
Wnioskowane część działki położona w zakresie opracowania, według 

obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: 

rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, 

zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia 

tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem 

połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania 

terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

134. 134. 23.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 318 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 678 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.   



 

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 
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135. 135. 23.08.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na budowlaną 

w całości; 

2. wnioskodawca  zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 185 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

136. 136. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 235 

Nr 685 

Nr 662 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 55 

obr. 113 

Nr 68 

obr. 103 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 55-obr. 113 oraz działka Nr 68-obr. 103 położone są 

poza granicami sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – 

Park Rzeczny” i w związku z tym wniosek w zakresie tych działek nie może 

zostać uwzględniony w ramach procedury sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowane działki Nr 235, 685, 662, położone w zakresie opracowania, 

według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych 

ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

137. 137. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 285 

Nr 400 

Nr 330 

Nr 194 

Nr 193 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 741 

Nr 48 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działka Nr 741-obr. 33 Krowodrza położona jest poza granicami 

obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w 

ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 
 

Wnioskowane działki Nr 285, 330, 194, 193-obr.24 Krowodrza położone w 

zakresie opracowania, według obowiązującego Studium zawierają się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 
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systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

138. 138. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną i ujęcie mpzp „Osiedle Łokietka”.  

Nr 299/2 

obr. 33 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Działka Nr 299/2 położona jest w granicach sporządzanego mpzp „Tonie-Park 

Rzeczny” i w związku z tym wniosek w zakresie tej działki nie może zostać 

uwzględniony w ramach procedury sporządzania planu „Osiedle Łokietka”.  

139. 139. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych w 

całości na budowlane i ujęcie w mpzp 

„Osiedle Łokietka”; 

2. nie włączanie działek do Parku 

Rzecznego.   

Nr 500 

Nr 501 

Nr 502 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki położone są w granicach sporządzanego mpzp „Tonie-

Park Rzeczny” i w związku z tym wniosek w zakresie tych działek nie może 

zostać uwzględniony w ramach procedury sporządzania planu „Osiedle 

Łokietka”. 

140. 140. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną i ujęcie w  mpzp „Osiedle Łokietka”. 

Nr 191 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 
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zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Działka Nr 191-obr. 33 Krowodrza położona jest w granicach sporządzanego 

mpzp „Tonie-Park Rzeczny” i w związku z tym wniosek w zakresie tej działki 

nie może zostać uwzględniony w ramach procedury sporządzania planu „Osiedle 

Łokietka”.  

141. 141. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działki w całości na 

budowlaną; 

2. nie włączanie działek do Parku 

Rzecznego.   

Nr 752/2 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

142. 142. 24.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 461 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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143. 143. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 701 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

144. 144. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną.   

Nr 206 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

145. 145. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 39 

Nr 47 

obr. 105 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki położone są poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tych działek nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 

146. 146. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

wnioskodawca nie wyraża zgody na zalesienie 

działek.  

Nr 68 

Nr 274 

Nr 548 

Nr 546 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Szczegółowe ustalenia w zakresie zalesień będą analizowane w dalszych etapach 

sporządzania planu i uzależnione od rozwiązań przestrzennych, poddawanych 

uzgodnieniom i opiniowaniu przez właściwe organy i instytucje. 
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WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

147. 147. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 274 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

148. 148. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 68 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

149. 149. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 548 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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150. 150. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 50/2 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 
151. 151. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 546 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

152. 152. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 437 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

153. 153. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 759 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 
154. 154. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 440 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  
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W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

155. 155. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną.   

Nr 215/1 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

156. 156. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowanie działki na 

budownictwo mieszkaniowe o niskiej 

zabudowie; 

2. wnioskodawca zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami. 

Nr 384 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 
 

157. 157. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek pod budownictwo 

jednorodzinne.  

Nr 635 

Nr 631 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 721 

Nr 463 

Nr 719 

Nr 723 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 721,719,723-obr. 33 Krowodrza położone są poza 

granicami obszaru objętego planem –wniosek ws tych nieruchomości podlega 

rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 
 

Wnioskowane działki Nr 635,631-obr.24 Krowodrza oraz Nr 463-obr. 33 

Krowodrza, według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów 

otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, 

ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). 

Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

158. 158. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek pod budownictwo 

jednorodzinne.  

Nr 112 

Nr 125 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 78 

Nr 691 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 78,691-obr. 33 Krowodrza położone są poza granicami 

obszaru objętego planem –wniosek ws tych nieruchomości podlega rozpatrzeniu 

w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 
 

Wnioskowane działki Nr 112,125-obr.24 Krowodrza, według obowiązującego 
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obr. 33 Krowodrza Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza 

przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO 

jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z 

terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania terenu 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

159. 159. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek pod budownictwo 

jednorodzinne. 

Nr 252 

Nr 764 

Nr 67 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 305 

obr. 14 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 764, 67 (częściowo)-obr. 33 Krowodrza położona są 

poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości 

podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle 

Łokietka” 
 

Wnioskowana działka Nr 305-obr. 14 Krowodrza, położone są poza granicami 

sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

i w związku z tym wniosek w zakresie tych działek nie może zostać 

uwzględniony w ramach procedury sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowane działki Nr 252, 67 (częściowo)-obr.33 Krowodrza, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

160. 160. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. Sprzeciwu dla powstania Parku 

Rzecznego; 

2. przeznaczenia działek pod zabudowę 

jednorodzinną. 

Nr 358 

Nr 359 

Nr 617 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka Nr 358 (częściowo)-obr. 24 Krowodrza, położona jest 

poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości 

podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle 

Łokietka” 

 

Wnioskowane działki Nr 359, 358 (częściowo), 617-obr.24 Krowodrza, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 
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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. 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

161. 161. 24.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną z 

możliwością zabudowy w/w działki budynkami 

mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej.. 

Nr 295, Obr. 33 

Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

162. 162. 27.08.2007  [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 4 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

163. 163. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 160 

Nr 220 

Nr 221 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 



 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 
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planistycznej) 
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OZNACZENIE 
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PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU  
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wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych 

z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

164. 164. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 750 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

165. 165. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 417 

Nr 745 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 63 

obr. 32 Krowodrza 

Nr 37 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 63 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

166. 166. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 134 

Nr 121 

Nr 130 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 125 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 143 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 125-obr. 25 Krowodrza oraz Nr 143-obr. 32 

Krowodrza, położone są poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws 

tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Osiedle Łokietka” 

 

 

Wnioskowane działki Nr 134,121,130-obr.24 Krowodrza, oraz Nr 487,650-obr. 
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NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 
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WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

obr. 32 Krowodrza 

Nr 487 

Nr 650 

obr. 33 Krowodrza 

33 Krowodrza, według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 121 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

167. 167. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną; 

2. wnioskodawca zastrzega iż 

przygotowywany projekt Parku 

Rzecznego koliduje z jego osobistymi 

planami i w przypadku utrzymania tych 

planów będzie wnioskował o wykupienie 

działki przez Miasto.  

Nr 663 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.2. Zgodnie z art. 36 ustawy, jeśli korzystanie z nieruchomości 

w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało 

się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od gminy 

odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia 

nieruchomości lub jej części – lecz dopiero po uchwaleniu planu. Realizacja ww. 

roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę 

właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej.    

168. 168. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na usługowo-

mieszkaniową.  

Nr 17 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 

169. 169. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na usługowo-

mieszkaniową.  

Nr 3 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

170. 170. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 58, Obr. 16, 

Prawdopodobnie 

chodzi o działkę Nr 

481 

obr. 33 Tonie  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

171. 171. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 221 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się częściowo w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi częściowo w 

zasięg systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się częściowo 

strefie kształtowania systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób 

zagospodarowania podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów 

przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

  

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

172. 172. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 312 

obr. 24 Krowodrza 

(we wniosku podano 

działkę nr 43 obr.5) 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

173. 173. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 715 

Nr 324 

Nr 713 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 462 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

174. 174. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną; 

2. wnioskodawca zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami.  

Nr 757/2 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

175. 175. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 56 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 226 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

176. 176. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 435 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

177. 177. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 491 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

178. 178. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

przeznaczenie działek pod Park Rzeczny. 

Nr 310 

Nr 100 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 469 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

179. 179. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 589 

Nr 567 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 238 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

180. 180. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 699 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

181. 181. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną; 

2. wnioskodawca zastrzega iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami.   

Nr 280 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

182. 182. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 192 

Nr 211 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 172 

obr. 32 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki położone są poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tych nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka 

 

183. 183. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

zmiany założeń planu (dotyczącą przekształcenia 

tych obszarów w tereny parkowe i leśne) i 

przekształcenia działek na budowlane.   

Nr 552 

Nr 716 

Nr 718 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

184. 184. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. protestu przeciwko powstaniu Parku 

Rzecznego Tonie; 

2. przeznaczeniu działek na budownictwo 

mieszkaniowe.   

Nr 552 

Nr 716 

Nr 718 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

185. 185. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 90 

Nr 293 

Nr 294 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 90 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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186. 186. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 454 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 212 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

187. 187. 27.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 11 

Nr 165 

Nr 309 

Nr 310 

Nr 418 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

188. 188. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 426 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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189. 189. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 337 

Nr 486 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 272 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

190. 190. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 2 

Nr 216 

Nr 35 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 199 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

191. 191. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 116/2 

obr. 31 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 
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192. 192. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 235 

Nr 685 

Nr 662 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 736 

Nr 171 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

193. 193. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną. 

Nr 24 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

194. 194. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną. 

Nr 267 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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195. 195. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną. 

Nr 275 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

196. 196. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną. 

Nr 473 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

197. 197. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na usługowo-

mieszkaniową.  

Nr 14 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 
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198. 198. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na usługowo-

mieszkaniową.  

Nr 468 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

199. 199. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na usługowo-

mieszkaniową.  

Nr 499 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

200. 200. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na usługowo-

mieszkaniową.  

Nr 401 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 

 

201. 201. 27.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na usługowo-

mieszkaniową.  

Nr 48 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka” 

 



 

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. 

202. 202. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 13 

Nr 14 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

203. 203. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 552 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

204. 204. 27.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 716 

Nr 718 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

205. 205. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną -gospodarczą,  

Nr 582 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

206. 206. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną -gospodarczą.  

Nr 509 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i  

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

207. 207. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną -gospodarczą.  

Nr 75 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się częściowo w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi częściowo w 

zasięg systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie 

kształtowania systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób 

zagospodarowania podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów 

przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

208. 208. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 573 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

209. 209. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 574 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

210. 210. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 428 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 
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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. 

211. 211. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek w całości na 

budowlane; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

zajęcie działek pod Park Rzeczny.  

Nr 357 

Nr 425 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 439 

Nr 458 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Działka Nr 357-obr. 24 Krowodrza, częściowo położona jest poza granicami 

obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w 

ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka 

 

Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

212. 212. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

zajęcie działek pod Park Rzeczny.   

Nr 299/1 

Nr 134 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 180 

Nr 752/1 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 85 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Działka Nr 134-obr. 33 Krowodrza, oraz Nr 85-obr. 25 Krowodrza położone są 

poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws tych nieruchomości 

podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle 

Łokietka”. 

 



 

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. 

213. 213. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 288 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

214. 214. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 47/1 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

215. 215. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 194 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

216. 216. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 298 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

217. 217. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną 

jednorodzinną. 

Nr 147 

obr. 5 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 

218. 218. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 488 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

219. 219. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 93 

Nr 365 

Nr 495 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 112 

Nr 422 

Nr 423 

Nr 424 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka Nr 495-obr. 33 Krowodrza, według obowiązującego 

Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza 

przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO 

jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z 

terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania terenu 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki Nr 93,365-obr. 33 Krowodrza oraz Nr 112,422,423,424-

obr. 25 Krowodrza, położone są poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tych nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

220. 220. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 151 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 147 

Nr 219 

Nr 260 

Nr 45 

Nr 49 

Nr 668 

Nr 672 

Nr 694 

Nr 706 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 173 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 147,219,45,49,694,706-obr. 24 Krowodrza, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 219 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki Nr 151-obr. 25 Krowodrza oraz Nr 260,668,672-obr. 24 

Krowodrza i Nr 173-obr. 33 Krowodrza położone są poza granicami obszaru 

objętego planem –wniosek ws tych nieruchomości podlega rozpatrzeniu w 

ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 



 

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. 

221. 221. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

zajęcie działek pod planowany Park 

Rzeczny Tonie.   

Nr 423 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

222. 222. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 80 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka 

223. 223. 28.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 72 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka 

 

224. 224. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek w całości na 

budowlane; 

2. wnioskodawca zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami.   

Nr 87 

Nr 108 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 87 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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NR 
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DATA 
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lub 
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UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

225. 225. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 709 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

226. 226. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 104 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

227. 227. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 199 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

228. 228. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 479 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

229. 229. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 42 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

230. 230. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 438 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

231. 231. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek w całości pod 

budownictwo mieszkaniowe lub  

komercyjne; 

2. wnioskodawca zastrzega iż powstanie 

Parku Rzecznego na działkach jest 

sprzeczne z jego oczekiwaniami.   

Nr 283 

Nr 295 

Nr 707 

Nr 44 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

232. 232. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek w całości pod 

budownictwo mieszkaniowe lub  

komercyjne; 

2. wnioskodawca zastrzega iż powstanie 

Parku Rzecznego na działkach jest 

sprzeczne z jego oczekiwaniami i w razie 

konieczności wyraża chęć sprzedaży 

działki nr 667.   

Nr 143 

Nr 181 

Nr 738 

Nr 746 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 34 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 170 

Nr 174 

Nr 667 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 143,181,738,746-obr. 24 Krowodrza, oraz Nr 667-obr. 

33 Krowodrza według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki Nr 34-obr. 25 Krowodrza oraz Nr 174,170-obr. 33 

Krowodrza położone są poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws 

tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Osiedle Łokietka 

 

Ad.2. Zgodnie z art. 36 ustawy, jeśli korzystanie z nieruchomości 

w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało 

się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od gminy 

odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia 

nieruchomości lub jej części – lecz dopiero po uchwaleniu planu. Realizacja ww. 

roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę 

właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

233. 233. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 66 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

234. 234. 28.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 196 

Nr 198 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

235. 235. 28.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 768 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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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. 

236. 236. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 170 

Nr 179 

Nr 435 

Nr 559 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 445 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 92/1 

obr. 104 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowana działka Nr 92/1-obr. 104 położona jest poza granicami 

sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

i w związku z tym wniosek w zakresie tej działki nie może zostać uwzględniony 

w ramach procedury sporządzania tego planu. 

 

237. 237. 28.08.2007 [...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 507 

Nr 513 

Nr 520 

Nr 524 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowana działka Nr 520 położona jest częściowo poza granicami 

sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

i w związku z tym wniosek w zakresie tej części działki nie może zostać 

uwzględniony w ramach procedury sporządzania tego planu. 

 



 

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. 

238. 238. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 342 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

239. 239. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 664 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 
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terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
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z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

240. 240. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną; 

2. podziału działki; 

3. wytyczenia drogi; 

4. dopuszczalnego wskaźnika zabudowy 

(nie mniejszy niż 0,30-0,40). 

Nr 466 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.2, Ad.3, Ad.4. Stopień i zakres uwzględnienia wniosku w zakresie 

wskaźników intensywności zabudowy, obsługi komunikacyjnej oraz podziałów 

działek będzie przedmiotem określania w projekcie planu, w dalszym etapie 

procesu planistycznego.  

241. 241. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 37 (dz. Nr 742 wg 

załącznika graf.) 

obr. 113 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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NR 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

242. 242. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 495 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

243. 243. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki rolnej pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2. podziału działki i wytyczenia drogi; 

3. wskaźnika zabudowy (nie mniejszy niż 

0,30-0,40). 

Nr 756 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.2, Ad.3. Stopień i zakres uwzględnienia wniosku w zakresie wskaźników 

intensywności zabudowy, obsługi komunikacyjnej oraz podziałów działek będzie 

przedmiotem określania w projekcie planu, w dalszym etapie procesu 

planistycznego. 
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NR 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

244. 244. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki rolnej pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2. wskaźnika zabudowy (nie mniejszy niż 

0,30-0,40). 

Nr 682 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.2, Ad.3. Stopień i zakres uwzględnienia wniosku w zakresie wskaźników 

intensywności zabudowy będzie przedmiotem określania w projekcie planu, 

w dalszym etapie procesu planistycznego. 

245. 245 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki rolnej pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2. wskaźnika zabudowy (nie mniejszy niż 

0,30-0,40). 

Nr 584 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.2, Ad.3. Stopień i zakres uwzględnienia wniosku w zakresie wskaźników 

intensywności zabudowy będzie przedmiotem określania w projekcie planu, 

w dalszym etapie procesu planistycznego. 



 

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. 

246. 246. 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 364 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

247. 247. 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych w 

całości pod budownictwo mieszkaniowe; 

2. wnioskodawca zaznacza, iż obecny 

wstępny plan (Park Rzeczny) koliduje z 

jego prywatnymi planami.  

Nr 455 

Nr 453 

obr. 24 Krowodrza 

 

 

 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

248. 248. 29.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

1. sprzeciwu dla przeznaczenia działek pod 

„Park Rzeczny-Tonie”;  

2. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane. 

Nr 129 

Nr 533 

Nr 553 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 215/2 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

249. 249. 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 492 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

250. 250. 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 314 

Nr 231 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 240 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 314-obr. 24 Krowodrza oraz Nr 240-obr. 33 

Krowodrza, według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów 

otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, 

ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). 

Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowana działka Nr 231 położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 



 

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 
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PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU  
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wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych 

z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

251. 251. 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. sprzeciwu dla przeznaczenia działek pod 

Park Rzeczny; 

2. przekwalifikowania działek na 

budowlane; 

3. wnioskodawca wnosi o wykupienie 

działek przez Urząd Miasta w przypadku 

powstania Parku Rzecznego.   

Nr 163 

Nr 164 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1, Ad.3. Zgodnie z art. 36 ustawy, jeśli korzystanie z nieruchomości 

w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało 

się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od gminy 

odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia 

nieruchomości lub jej części – lecz dopiero po uchwaleniu planu. Realizacja ww. 

roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę 

właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. 

 

Ad.2. Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

252. 252. 29.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. sprzeciwu dla przeznaczenia działek pod 

Park Rzeczny; 

2. przekwalifikowania działek na 

budowlane; 

3. wnioskodawca wnosi o wykupienie 

działek przez Urząd Miasta w przypadku 

powstania Parku Rzecznego.   

Nr 163 

Nr 164 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1, Ad.3. Zgodnie z art. 36 ustawy, jeśli korzystanie z nieruchomości 

w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało 

się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel może żądać od gminy 

odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia 

nieruchomości lub jej części – lecz dopiero po uchwaleniu planu. Realizacja ww. 

roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę 

właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. 

 

Ad.2. Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 
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WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

253. 253. 29.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 615 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

254. 254. 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przeznaczenia terenów objętych mpzp 

„Tonie-Park Rzeczny” w tym działek 

529, 97, 159 na cele budowlane; 

2. sprzeciwu dla powstania Parku 

Rzecznego (zwłaszcza na północ od ul. 

Gaik); 

3. przeznaczenia części terenu na cele 

ochronno-rekreacyjne i pozostałej części 

obszaru na cele budowlane.  

Nr 529 

Nr 97 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 159 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.3. Stopień i zakres uwzględnienia wniosku w zakresie aspektów ochronno-

rekreacyjnych będzie przedmiotem określania w projekcie planu, w dalszym 

etapie procesu planistycznego. 
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NR 
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DATA 
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wniosku 
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lub 
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WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

255. 255. 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną, 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Nr 527 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony  Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

256. 256. 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną, 

pod zabudowę jędnorodzinną. 

Nr 592 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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257. 257. 30.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przeznaczenia terenów objętych mpzp 

„Tonie-Park Rzeczny” w tym działek 

529, 97, 159 na cele budowlane; 

2. sprzeciwu dla powstania Parku 

Rzecznego (zwłaszcza na północ od ul. 

Gaik); 

3. przeznaczenia części terenu na cele 

ochronno-rekreacyjne i pozostałej części 

obszaru na cele budowlane.  

Nr 760 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.3. Stopień i zakres uwzględnienia wniosku w zakresie aspektów ochronno-

rekreacyjnych będzie przedmiotem określania w projekcie planu, w dalszym 

etapie procesu planistycznego. 

258. 258. 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną. 

Nr 6 

obr. 24 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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259. 259. 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 498 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

260. 260. 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przeznaczenia działki w mpzp pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

2. dopuszczenia w planie możliwości 

podziału terenu na samodzielne działki 

budowlane.  

Nr 754 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Ad.1. Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.2. Stopień i zakres uwzględnienia wniosku w zakresie podziału terenów pod 

samodzielne działki będzie przedmiotem określania w projekcie planu, 

w dalszym etapie procesu planistycznego. 

261. 261. 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 185 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami obszaru objętego planem –

wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka 
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262. 262. 31.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 524 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

263. 263. 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na cele 

komercyjne (handel, przemysł, usługi).   

Nr 20/2 

obr. 14 Tonie     

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może zostać uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu. 

264. 264. 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki pod budownictwo 

mieszkaniowe lub usługi komercyjne.  

Nr 502 

obr. 33 Krowodrza 

    

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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265. 265. 16.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane w obrębie „Osiedla Łokietka”; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

zajęcie działek pod Park Rzeczny. 

Nr 773 

Nr 143 

Nr 64 

Nr 67 

Nr 339  

obr. 33 Krowodrza 

Nr 161 

Nr 181 

Nr 117 

Nr 122 

Nr 218 

Nr 189 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 64,675 (częściowo)-obr. 33 Krowodrza oraz Nr 339-

obr. 24 Krowodrza, według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki Nr 773,143,67 (częściowo)-obr. 33 Krowodrza oraz Nr 

161,181,117,122,218,189 położone są poza granicami obszaru objętego planem 

–wniosek ws tych nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury 

planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

266. 266. 17.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane 

w obrębie „Osiedla Łokietka”.  

Nr 476 

Nr 416 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 486 

obr. 25 Krowodrza    

 nieuwzględniony Wnioskowane działka Nr 476-obr. 33 Krowodrza według obowiązującego 

Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza 

przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO 

jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z 

terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania terenu 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki Nr 416-obr. 33 Krowodrza oraz Nr 486-obr. 25 

Krowodrza, położone są poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws 

tych nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Osiedle Łokietka”. 
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267. 267. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane 

w obrębie „Osiedla Łokietka”. 

Nr 772 

obr. 24 Krowodrza    

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działka położona jest w granicach sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki jest uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu. 

268. 268. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek rolnych na 

budowlane w obrębie „Osiedla Łokietka”; 

2. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

zajęcie działek pod Park Rzeczny. 

Nr 343 

Nr 347 

obr. 24 Krowodrza    

Nr 241 

obr. 33 Krowodrza    

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki położone są w granicach sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tych działek jest uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowana działka Nr 347 (częściowo) położona jest poza granicą 

sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

i w związku z tym wniosek w zakresie części tej działki nie będzie uwzględniony 

w ramach procedury sporządzania tego planu. 
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269. 269. 22.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane 

w obrębie „Osiedla Łokietka”. 

Nr 374 

Nr 432/1 

obr. 33 Krowodrza    

 nieuwzględniony Wnioskowana działka Nr 432/1-obr. 33 Krowodrza, według obowiązującego 

Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza 

przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO 

jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z 

terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania terenu 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowana działka położona jest w granicach sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki jest uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowana działka Nr 374-obr.33 Krowodrza, położona jest poza granicą 

sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

i w związku z tym wniosek w zakresie tej działki nie będzie uwzględniony w 

ramach procedury sporządzania tego planu. 

270. 270. 22.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane 

w obrębie „Osiedla Łokietka”. 

Nr 5 

Nr 703 

Nr 713 

obr. 33 Krowodrza    

Nr 197 

Nr 71 

Nr 583 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 197,71,583-obr. 24 Krowodrza oraz Nr 5-obr. 33 

Krowodrza, według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów 

otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, 

ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). 

Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki położone są w granicach sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tych działek jest uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowane działki Nr 703,713-obr.33 Krowodrza, położone są poza granicą 

sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” 

i w związku z tym wniosek w zakresie tych działek nie będzie uwzględniony w 

ramach procedury sporządzania tego planu. 
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271. 271. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane 

w obrębie „Osiedla Łokietka”. 

Nr 3/1 

Nr 3/2  

obr. 24 Krowodrza    

Prawdopodobnie 

chodzi o działki : 

Nr 545, Obr 24, oraz 

nr, 518, Obr.24 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowana działka położona jest w granicach sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki jest uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu. 

272. 272. 23.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane, 

pod zabudowę jednorodzinną w obrębie „Osiedla 

Łokietka”. 

70/7 

70/10 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka Nr 70/7 położona częściowo w granicach opracowania,  

według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO 

(w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowana działka położona jest częściowo w granicach sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej części działki jest uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowane działki Nr 70/10 oraz częściowo 70/7 –obr. 33 Krowodrza, 

położone są poza granicami sporządzanego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym wniosek w zakresie 

tych części działek nie może być uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu. 
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273. 273. 26.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane, 

pod zabudowę jednorodzinną w obrębie „Osiedla 

Łokietka”. 

Nr 70/7 

Nr 70/10 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka Nr 70/7 położona częściowo w granicach opracowania,  

według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO 

(w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowana działka położona jest częściowo w granicach sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej części działki jest uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu. 

 

Wnioskowane działki Nr 70/10 oraz częściowo 70/7 –obr. 33 Krowodrza, 

położone są poza granicami sporządzanego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym wniosek w zakresie 

tych części działek nie może być uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu. 

274. 274. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 241 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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275. 275. 28.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 482 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

276. 276. 31.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 467 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

277. 277. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 218 

obr. 24 Krowodrza    

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

278. 278. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 933 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może być uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu.                             

279. 279. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

utrzymania istniejącej drogi na działce 1496/2   

Nr 908/4 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka 908/4 położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może być uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu.        

Szczegółowa obsługa komunikacyjna będzie analizowana w dalszych etapach 

sporządzania planu i uzależniona jest od rozwiązań przestrzennych, 

poddawanych uzgodnieniom i opiniowaniu w zakresie rozwiązań 

komunikacyjnych przez właściwe organy i instytucje.                         

280. 280. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

utrzymania istniejącej drogi na działce 1496/2   

Nr 905 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka 905 położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może być uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu.        

Szczegółowa obsługa komunikacyjna będzie analizowana w dalszych etapach 

sporządzania planu i uzależniona jest od rozwiązań przestrzennych, 

poddawanych uzgodnieniom i opiniowaniu w zakresie rozwiązań 

komunikacyjnych przez właściwe organy i instytucje.                      

281. 281. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działek na 

budowlane; 

2. wyłączenie działek z projektu Parku 

Rzecznego. 

Nr 665 

obr. 33 Krowodrza 

Nr 163 

Nr 755 

obr. 24 Krowodrza    

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

] 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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282. 282. 03.09.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną. 

Nr 529 

obr. 33 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

283. 283. 03.09.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej w całości na 

budowlaną. 

Nr 674 

obr. 33 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

284. 284. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 753 

obr. 24 Krowodrza    

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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285. 285. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane.  

Nr 434 

Nr 479 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

286. 286. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. wnioskodawca nie wyraża zgody na 

przeznaczenie działki pod Park Rzeczny;  

2. przekwalifikowania działki pod 

zabudowę domków jednorodzinnych. 

Nr 196 

obr. 33 Krowodrza 

 

 nieuwzględniony  

Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy.  
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287. 287. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

wydzielenia działek z planowanego obszaru 

„Tonie-Park Rzeczny” i przeznaczenia ich pod 

budownictwo jednorodzinne.     

Nr 53 

Nr 55 

Nr 114 

Nr 119 

Nr 510 

Nr 512 

obr. 24 Krowodrza    

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki zawierają się w obszarze planu zagospodarowania „Tonie-

Park Rzeczny” ” i w związku z tym wniosek w zakresie tych działek będzie 

rozpatrywany w ramach procedury sporządzania tego planu.                             

288. 288. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 269 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

289. 289. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 506 

obr. 24 Krowodrza    

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

290. 290. 03.09.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną; 

2. wnioskodawca nie zgadza się na zawarcia 

działki w przygotowywanym planie Parku 

Rzecznego.  

Nr 961 

obr. 33 Krowodrza 

uwzględniony   

291. 291. 03.09.2007 Apartamex Sp. z o.o.  Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane.  

Nr 455 

Nr 456 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

292. 292. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną z 

możliwością zabudowy budynkami mieszkalnymi 

o zabudowie jednorodzinnej. 

Nr 211 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

293. 293. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 456 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

294. 294. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 389 

Nr 468 

Nr 472 

Nr 481 

obr. Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki położone są poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tych działek nie może być uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu.                     
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NR 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

295. 295. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 488 

Nr 9 

obr. 33 Krowodrza   

 nieuwzględniony Wnioskowana działka Nr 488, według obowiązującego Studium zawiera się w 

obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, 

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

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowana działka Nr 9 położona jest poza granicami obszaru objętego 

planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach 

procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

296. 296. 03.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na budowlane. 

Nr 448 

Nr 162 

Nr 684 

obr. 33 Krowodrza   

Nr 9/1 

obr. 32 Krowodrza   

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 488,162,684-obr. 33 Krowodrza, według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowana działka Nr 9/1-obr. 32 Krowodrza, położona jest poza granicami 

obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w 

ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 

297. 297. 03.09.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek na cele budowlane. 

Nr 567 

Nr 634 

Nr 830 

obr. 34 Krowodrza   

 nieuwzględniony Wnioskowane działki położone są poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tych działek nie może być uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu.                     
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298. 298. 04.09.2007 [...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek na cele budowlane. 

Nr 189 

Nr 741 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 686 

Nr 187 

obr. 33 Krowodrza   

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

299. 299. 04.09.2007 [...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną, 

pod zabudowę mieszkaniową rodzinną. 

Nr 56/1 

obr. 24 Krowodrza  

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

300. 300. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

poszerzenia drogi dojazdowej do szerokości 5 m 

(ul. Potoczek).   

Nr 456 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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301. 301. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek na cele budowlane. 

Nr 590 

obr. 33 Krowodrza   

Nr 52/1 

Nr 52/3 

Nr 91/1 

Nr 92/2 

obr. 13 

Nr 657 

obr. 17 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka Nr 590-obr. 33 Krowodrza, według obowiązującego 

Studium zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza 

przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO 

jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z 

terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania terenu 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki Nr 52/1,52/3,91/1,92/2-obr. 13, oraz Nr 657-obr. 17,  

położone są poza granicami sporządzanego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym wniosek w zakresie 

tych działek nie może być uwzględniony w ramach procedury sporządzania tego 

planu.               

302. 302. 04.09.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek na cele budowlane. 

Nr 151 

Nr 586 

Nr 587 

Nr 588 

Nr 539 

Nr 537 

Nr 338 

Nr 191 

Nr 575 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 151 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

303. 303. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 34 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

304. 304. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek na cele budowlane. 

Nr 52 

Nr 54 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

305. 305. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. sprzeciwu dla przeznaczenia działki pod 

„Park Rzeczny-Tonie”;  

2. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną, pod zabudowę domków 

jednorodzinnych. 

Nr 62 

obr. 16 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej działki nie może być uwzględniony w ramach procedury 

sporządzania tego planu.                     



 

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. 

306. 306. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 817 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

307. 307. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. sprzeciwu dla przeznaczenia działki pod 

„Park Rzeczny-Tonie”;  

2. przekwalifikowania działki rolnej na 

budowlaną. 

Nr 530 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

308. 308. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek na cele budowlane. 

Nr 268 

Nr 269 

Nr 613 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 



 

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. 

309. 309. 04.09.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 466 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

310. 310. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

1. przekwalifikowania działek rolnych w 

całości na budowlane, 

2. wnioskodawca zastrzega, iż powstanie 

Parku Rzecznego koliduje z jego 

osobistymi planami.     

Nr 292 

Nr 202 

Nr 454 

obr. 25 Krowodrza 

Nr 428 

Nr 465 

Nr 485 

Nr 719 

Nr 721 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 680 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 428,465,485,719,721-obr. 24 Krowodrza oraz Nr 680-

obr. 33 Krowodrza, według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki Nr 292,202,454-obr. 25 Krowodrza, położone są poza .  

granicami obszaru objętego planem –wniosek ws tej nieruchomości podlega 

rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla planu „Osiedle Łokietka”. 
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NR 
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wniosku 
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lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 
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planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 
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WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

311. 311. 04.09.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 475 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

312. 312. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek na cele budowlane. 

Nr 227 

Nr 371 

Nr 369 

Nr 494 

Nr 158 

obr. 24 Krowodrza 

Nr 301 

Nr 389 

obr. 25 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowane działki Nr 371,369,494,158-obr. 24 Krowodrza według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

Wnioskowana działka Nr 158 dodatkowo według obowiązującego studium 

przeznaczona jest pod projektowany korytarz podstawowego układu drogowo-

ulicznego. 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Wnioskowane działki Nr 301,389-obr. 25 Krowodrza oraz Nr 227-obr.24 

Krowodrza położone są poza granicami obszaru objętego planem –wniosek ws 

tej nieruchomości podlega rozpatrzeniu w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Osiedle Łokietka”. 
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NR 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

313. 313. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy: 

przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną. 

Nr 276 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony  

Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

314. 314. 04.09.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek na cele budowlane. 

Nr 872 

Nr 873 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony  

 

Wnioskowane działki według obowiązującego Studium zawierają się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 
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NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 
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wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych 

z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

315. 315. 28.07.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki na cele budowlane. 

Nr 287 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony  

Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

316. 316. 20.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki na cele budowlane. 

Nr 63/1 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony  

Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 



 

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. 

317. 317. 21.08.2007 [...]* Wniosek dotyczy:  

1. przekwalifikowania działki na cele 

budowlane, zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 

2. korekty granicy planu, tak aby 

przedmiotowa działka znalazła się w 

całości na obszarze planu „Osiedle 

Łokietka”.  

Nr 642 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony  

Ad.1. Wnioskowana działka w małej części według obowiązującego Studium 

zawiera się w obszarze terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń 

produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla 

nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO 

jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z 

terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach wykorzystania terenu 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren tej części działki według ustaleń Studium 

wchodzi w zasięg systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się 

strefie kształtowania systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób 

zagospodarowania podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów 

przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Ad.2. Wnioskowana działka w przeważającej większości położona jest poza 

granicami sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park 

Rzeczny” i w związku z tym wniosek w zakresie tej części działki nie może być 

uwzględniony w ramach procedury sporządzania tego planu, ponieważ znajduje 

się w granicach sporządzanego planu „Osiedle Łokietka”.     

       

318. 318. 26.08.2007 [...]* 

[...]* 
Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działek rolnych na cele 

budowlane. 

Nr 593 

Nr 594 

obr. 24 Krowodrza 

 nieuwzględniony  

Wnioskowane działki położone są częściowo w granicach opracowania i według 

obowiązującego Studium zawierają się w obszarze terenów otwartych ZO (w 

tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne). Studium 

udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i rowerowe ze szczególnym 

uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w warunkach i standardach 

wykorzystania terenu obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 

Część działek położona jest poza granicami sporządzanego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Park Rzeczny” i w związku z tym 

wniosek w zakresie tej części działek nie może być uwzględniony w ramach 

procedury sporządzania tego planu, ponieważ znajdują się one w granicach 

sporządzanego planu „Osiedle Łokietka”.        

 



 

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. 

319. 319. 06.09.2007 [...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy:  

przekwalifikowania działki rolnej na cele 

budowlane, pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

Nr 666 

obr. 33 Krowodrza 

 nieuwzględniony Wnioskowana działka według obowiązującego Studium zawiera się w obszarze 

terenów otwartych ZO (w tym: rolnicza przestrzeń produkcyjna, łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i 

zbiorniki wodne). Studium udostępnia tereny ZO jako ciągi spacerowe i 

rowerowe ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z terenami ZP, natomiast w 

warunkach i standardach wykorzystania terenu obowiązuje całkowite 

wykluczenie prawa zabudowy. 

 

Dodatkowo, wnioskowany teren według ustaleń Studium wchodzi w zasięg 

systemu zieleni i parków rzecznych, a ponadto znajduje się strefie kształtowania 

systemu przyrodniczego, w obrębie, której sposób zagospodarowania 

podporządkowany jest ochronie wartości i zasobów przyrodniczych.  

 

W związku z powyższym, uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność 

projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów art. 15 ust.1 i 

art. 17 pkt 4 Ustawy. 

 
* 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 „Tonie-Park Rzeczny”  

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

 

Prezydent Miasta Krakowa 

/ - / 


