
Załącznik do Zarządzenia Nr 2345/2007 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2007 r. 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „TYNIEC - WSCHÓD” 

 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 23 października 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. 14.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia w planie 

działki pod zabudowę 

153, Obr. 75  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka 153 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Północna część działki zgodnie ze Studium znajduje się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania 

autostrady. 

2. 2. 20.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

217/9, Obr. 75 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki 217/9 i 217/10 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
217/10, Obr. 75 

3. 3. 27.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

terenu rolnego na budowlany 

152, Obr. 75  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka 152 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Północna część działki zgodnie ze Studium znajduje się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania 

autostrady. 

4. 4. 09.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Udostępnienia dojścia i 

służebności drogi dojazdowej do 

działki, na której ma rozpocząć 

się budowa domu mieszkalnego 

wraz z garażem 

22, Obr. 80  nieuwzględniony 

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

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. Wschodnia część ww. działki położona 

jest w Studium w obszarze oznaczonym symbolem ZL – tereny zieleni leśnej (lasy wraz z niezbędnymi 

obiektami obsługi gospodarki leśnej). 

5. 5. 11.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę 

11/2, Obr. 80  nieuwzględniony 
Zgodnie ze Studium działka 11/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZL – tereny zieleni 

leśnej (lasy wraz z niezbędnymi obiektami obsługi gospodarki leśnej). 

6. 6. 15.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę 

11/1, Obr. 80  nieuwzględniony 
Zgodnie ze Studium działka 11/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZL – tereny zieleni 

leśnej (lasy wraz z niezbędnymi obiektami obsługi gospodarki leśnej). 

7. 7. 18.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

277/1, Obr. 76 

uwzględniony 

częściowo: 

wschodnia część 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia część działki 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, natomiast zachodnia część ww. 

działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

8. 8. 22.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki i 

nadania jej statusu działki 

budowlanej 

259/1, Obr. 76 

uwzględniony 

częściowo: 

wschodnia część 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia część działki 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki 259/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, natomiast zachodnia część 

ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

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

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. 9. 22.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Dopuszczenia zabudowy 

szeregowej na działce 

228, Obr. 75  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka 228 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Niewielki zachodni fragment działki ze względu na konieczność zapewnienia standardów 

urbanistycznych uniemożliwia realizację zabudowy. 

10. 10. 22.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia w planie, 

zagospodarowania terenu 

zgodnego z załącznikiem 1 

Proponowany Plan 

Zagospodarowania wraz z 

zapisami dotyczącymi 

wnioskowanych kategorii 

przeznaczenia terenu 

działki w Obr. 75 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem 

nieuwzględniony 

częściowo 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie sugerowanego przeznaczenia terenu, które jest niezgodne 

z ustaleniami Studium. 

Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – proponowane zapisy w planie zostaną rozpatrzone 

na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące uwarunkowania (w tym 

ograniczenia) formalno – prawne, stanu własności i władania gruntami, środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji i infrastruktury technicznej.  

11. 11. 23.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Nadania statusu działki 

budowlanej 

9/1, Obr. 80  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka 9/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. Wschodnia część ww. działki położona 

jest w Studium w obszarze oznaczonym symbolem ZL – tereny zieleni leśnej (lasy wraz z niezbędnymi 

obiektami obsługi gospodarki leśnej). 

12. 12. 23.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Nadania statusu działki 

budowlanej 

99/2, Obr. 80 

uwzględniony 

częściowo: 

północno – wschodnia 

część działek 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowo – zachodnia 

część działek 

Zgodnie ze Studium północno – wschodnia część działek 99/2, 100, 101, 102 położona jest w obszarze 

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

natomiast południowo – zachodnia część ww. działek zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze 

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

jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, 

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

zabudowy. 

100, Obr. 80 

101, Obr. 80 

102, Obr. 80 

238, Obr. 75  nieuwzględniony 

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

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. Wschodnia część ww. działki położona 

jest w Studium w obszarze oznaczonym symbolem ZL – tereny zieleni leśnej (lasy wraz z niezbędnymi 

obiektami obsługi gospodarki leśnej) oraz w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady. 

13. 13. 25.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki na 

budowlaną pod budownictwo 

jednorodzinne 

12/8, Obr. 80  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka 12/8 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

14. 14. 25.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

 Obniżenia w całej części 

przeznaczonej w Studium 

pod budownictwo 

mieszkaniowe 

jednorodzinne (MN) dla 

nowoprojektowanych 

budynków intensywności 

zabudowy do poziomu 0,25 

z jednoczesnym 

podniesieniem min. 

powierzchni biologicznie 

czynnej do poziomu 80 %, 

 Wprowadzenia tylnej, 

maksymalnej 

nieprzekraczalnej linii 

zabudowy powstrzymującej 

wkraczanie zabudowy w 

obszar bezpośredniej otuliny 

82, Obr. 79 

 nieuwzględniony 

Działka 83 uległa podziałowi na działki 83/2, 83/3, 83/4. 

Zgodnie ze Studium działki 83/2, 83/3, 83/4, 84 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

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

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

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

83, Obr. 79 

84, Obr. 79 

85, Obr. 79 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem: 

północno – wschodnia 

część działek 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowo – zachodnia 

część działek 

Zgodnie ze Studium północno – wschodnia część działek 85, 86 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, natomiast 

południowo – zachodnia część ww. działek zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym 

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

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

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

Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – proponowane zapisy w planie zostaną rozpatrzone 

na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące uwarunkowania (w tym 

ograniczenia) formalno – prawne, stanu własności i władania gruntami, środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji i infrastruktury technicznej. 

86, Obr. 79 

87/5, Obr. 79 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem 

 

Zgodnie ze Studium wnioskowane działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – proponowane zapisy w planie zostaną rozpatrzone 

na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące uwarunkowania (w tym 

ograniczenia) formalno – prawne, stanu własności i władania gruntami, środowiska przyrodniczego 

87/4, Obr. 79 

87/8, Obr. 79 

87/7, Obr. 79 

87/9, Obr. 79 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

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

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lasu Tynieckiego, 

 Wykluczenia wszelkich 

form zabudowy mogącej 

pogorszyć stan środowiska 

w tym rejonie, w tym 

warsztatów 

samochodowych, lakierni, 

betoniarni, itp., 

 Przygotowania zapisów 

planistycznych dotyczących 

wyznaczenia linii 

rozgraniczających 

adekwatnych do realnie 

istniejącej sytuacji, tj. 

uwzględniających 

zrealizowane w ostatnim 

czasie trwałe, często pełne, 

murowane z kamienia 

ogrodzenia, przy 

jednoczesnym ograniczeniu 

dróg dojazdowych do 

niezbędnego minimum, z 

analizą własnościową 

obsługiwanych obszarów. 

87/11, Obr. 79 i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji i infrastruktury technicznej. 

87/12, Obr. 79 

88/1, Obr. 79 

88/3, Obr. 79 

91, Obr. 79 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem: 

północno – wschodnia 

część działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowo – zachodnia 

część działki 

Zgodnie ze Studium północno – wschodnia część działki 91 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, natomiast 

południowo – zachodnia część ww. działek zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym 

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

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

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

Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – proponowane zapisy w planie zostaną rozpatrzone 

na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące uwarunkowania (w tym 

ograniczenia) formalno – prawne, stanu własności i władania gruntami, środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji i infrastruktury technicznej. 

15. 15. 25.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

 Objęcia działek pomiędzy 

ul. Podgórki Tynieckie, 

zabudową mieszkaniową 

przy tej ulicy, działką 

125/10, Obr. 75-PG oraz 

granicą lasu – zapisem 

planistycznym, który 

usankcjonuje stan faktyczny 

zagospodarowania tego 

terenu. 

 Przeznaczenia na cele 

realizacji funkcji i obiektów 

sportowych, tak 

niekubaturowych jak i 

kubaturowych, w tym hali 

do tenisa oraz innych 

obiektów, takich jak szatnie, 

pomieszczenia sanitarne, 

techniczne, parking itp. 

215, Obr. 75 

 nieuwzględniony 

Wg załączonej mapy wniosek dotyczy działki 219/1 zamiast 219/2. 

Zgodnie ze Studium działki 215, 216, 219/1, 220/6 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

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

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

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

216, Obr. 75 

219/2, Obr. 75 

220/6, Obr. 75 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

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

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. 16. 26.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

 Wprowadzenia zakazu 

zabudowy szeregowej i 

bliźniaczej na całym 

obszarze objętym 

sporządzanym planem, 

 Wprowadzenia na obszarze 

objętym sporządzanym 

planem dla terenów z 

przeznaczeniem o 

przeważającej funkcji 

mieszkaniowej – preferencji 

dla zabudowy o niskiej 

intensywności (poprzez 

odpowiednie ograniczenia 

możliwości podziału 

działek), 

 Wprowadzenia na terenach 

objętych sporządzanym 

planem i przeznaczonych 

pod zabudowę 

mieszkaniową – minimalnej 

powierzchni dla działek 

przeznaczonych pod 

zabudowę jednorodzinną, 

nie mniejszą niż 8 arów. 

obszar planu 
uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy w planie zostaną rozpatrzone na etapie 

dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące uwarunkowania (w tym 

ograniczenia) formalno – prawne, stanu własności i władania gruntami, środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji i infrastruktury technicznej.  

17. 17. 26.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Pozostawienia w sporządzanym 

planie przeznaczenia działek 

zgodnie z ustaleniami MPOZP 

miasta Krakowa z 1994 r., w 

ramach których to ustaleń 

działki znajdowały się w całości 

w obszarze Rolnym RP 6 

26, Obr. 79 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium wnioskowane działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie zostaną 

rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

27, Obr. 79 

28, Obr. 79 

29, Obr. 79 

30, Obr. 79 

31, Obr. 79 

32, Obr. 79 

34/1, Obr. 79 

34/2, Obr. 79 

35, Obr. 79 

36, Obr. 79 

40, Obr. 79 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia w sporządzanym 

planie przeznaczenia dla działek 

jako obszaru o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej, w 

szczególności przeznaczonego 

pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną wraz z 

towarzyszącymi niezbędnymi 

urządzeniami 

37, Obr. 79 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki 37 i 38/1 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
38/1, Obr. 79 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

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

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. 18. 26.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia przeznaczenia w 

sporządzanym planie dla działki 

jako obszaru o o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej, z możliwością 

uzupełnienia zabudowy o 

infrastrukturę sportową i 

rekreacyjną (w szczególności 

kort do tenisa ziemnego i 

odkryty basen) 

45/1, Obr. 79  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka 45/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wniosek dotyczy: 

 

Pozostawienia przeznaczenia 

działek w sporządzanym planie 

zgodnie z ustaleniami MPOZP 

miasta Krakowa z 1994 r., w 

ramach których to ustaleń 

działki te znajdowały się w 

całości w „Obszarze 

Mieszkaniowym (M4 114), z 

podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod zabudowę 

mieszkaniową wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi. 

45/2, Obr. 79 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium wnioskowane działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie zostaną 

rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

45/9, Obr. 79 

45/10, Obr. 79 

46/2, Obr. 79 

46/3, Obr. 79 

Wniosek dotyczy: 

 

Pozostawienia przeznaczenia 

działki w sporządzanym planie z 

ustaleniami MPOZP miasta 

Krakowa z 1994 r., w ramach 

których to ustaleń działka ta w 

przeważającej części znajdowała 

się w „Obszarze 

Mieszkaniowym (M4 114), z 

podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod zabudowę 

mieszkaniową wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi – 

wniosek dotyczy zachowania 

ww. przeznaczenia z 

wyłączeniem południowo-

zachodniej części działki 

ograniczonej z jednej strony 

granicą działki 45/5, a z drugiej 

linią istniejącego starodrzewu. 

45/16 
uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium działka 45/16 w części północno-wschodniej znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, natomiast 

południowo-wschodnia część ww. działki zgodnie ze Studium położona jest w obszarze oznaczonym 

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

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

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

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie zostaną 

rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia przeznaczenia działki 

w sporządzanym planie jako 

obszaru o wyłącznym 

charakterze zieleni (systemy 

zieleni i parków rzecznych), ze 

szczególnym uwzględnieniem 

ochrony znajdującego się tam 

unikalnego starodrzewu, który 

stanowi jeden system przyrody z 

częścią starodrzewu 

znajdującego się na działce 

45/16 

45/5 
uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium działka 45/5 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie zostaną 

rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

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

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. 19. 26.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia przeznaczenia w 

sporządzanym planie dla działek 

jako obszaru o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej, w 

szczególności pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

wraz z towarzyszącymi 

niezbędnymi urządzeniami 

262, Obr. 76 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki 262 i 263 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
263, Obr. 76 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia przeznaczenia działki 

w sporządzanym planie jako 

obszaru o przeważającym 

charakterze zieleni (systemy 

zieleni i parków rzecznych), ze 

szczególnym uwzględnieniem 

ochrony znajdującego się tam 

drzewostanu 

264/1, Obr. 76 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północno – wschodnia 

część działki 

Zgodnie ze Studium działka 264/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Północno – wschodnia część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie zostaną 

rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

Wniosek dotyczy: 

 

Pozostawienia przeznaczenia 

działek w sporządzanym planie 

zgodnie z ustaleniami MPOZP 

miasta Krakowa z 1994 r., w 

ramach których to ustaleń 

działki te znajdowały się w 

całości w obszarze Rolnym RP 6 

260, Obr. 76 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium działki 260 i 259/2 położone są w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie zostaną 

rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

259/2, Obr. 76 

Wniosek dotyczy: 

 

Pozostawienia przeznaczenia 

działki w sporządzanym planie 

zgodnie z ustaleniami MPOZP 

miasta Krakowa z 1994 r., w 

ramach których to ustaleń 

działka ta w przeważającej 

swojej powierzchni znajdowała 

się w obszarze Rolnym RP 6 – 

wniosek dotyczy rozszerzenia 

ww. przeznaczenia na całkowitą 

powierzchnię działki 

259/1, Obr. 76 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem: 

zachodnia część 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

wschodnia część działki 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki 259/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności, natomiast zachodnia część 

ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie 

zostaną rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

20. 20. 26.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia w planie 

przeznaczenia działek jako 

obszaru o wyłącznej funkcji 

zieleni (kategoria zieleni leśnej, 

systemy parków leśnych), ze 

szczególnym uwzględnieniem 

ochrony znajdującego się tam 

drzewostanu. 

75, Obr. 79 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium wnioskowane działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie zostaną 

rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

76/1, Obr. 79 

76/2, Obr. 79 

77/1, Obr. 79 

78, Obr. 79 

79/1, Obr. 79 

80, Obr. 79 

81, Obr. 79 

93, Obr. 79 

21. 21. 26.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia w planie działek 

pod drogę dojazdową wraz z 

możliwością budowy 

technicznej infrastruktury 

(przeprowadzenie mediów) dla 

88/1, Obr. 79 

uwzględniony 

częściowo 
 

Zgodnie ze Studium działki 88/1, 87/10, 87/6 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wniosek uwzględniony częściowo – ze względu na szerokość działek dopuszczalne będzie 

przeznaczenie pod drogę wewnętrzną, a nie dojazdową. 
87/10, Obr. 79 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

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

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

działek 45/8, 46/3, 87/11, 87/8, 

87/7, 87/4, 87/5, 85, 86, 84, 

83/4, 83/3. 
87/6, Obr. 79 

22. 22. 26.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Pozostawienia w planie 

przeznaczenia działek zgodnie z 

ustaleniami Miejscowego Planu 

Ogólnego Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Krakowa 

(1994), w ramach których to 

ustaleń działki te znajdowały się 

w całości w obszarze Rolnym 

RP 6. 

82, Obr. 79 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium działki 83/2, 83/3, 83/4, 84 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

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

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

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie zostaną 

rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

83/3, Obr. 79 

83/4, Obr. 79 

84, Obr. 79 

23. 23. 26.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustalenia w planie 

przeznaczenia dla działki jako 

obszaru o przeważającej funkcji 

rekreacyjno – turystycznej, z 

uwzględnieniem możliwości 

niedużego zaplecza 

noclegowego (do 20 osób) oraz 

zaplecza usług 

gastronomicznych wraz z 

towarzyszącymi urządzeniami. 

42, Obr. 79  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka 42 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

24. 24. 26.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia aktualnego 

zagospodarowania działki 

(istniejące dwa korty do tenisa 

ziemnego) oraz przeznaczenia 

działki w sporządzanym planie 

jako terenu o przeważającej 

funkcji usług sportowych z 

dopuszczeniem możliwości 

zabudowy kubaturowej – tj. 

infrastruktury niezbędnej do 

realizacji powyższej funkcji, w 

granicach działki określonych na 

załączonej mapie geodezyjnej, z 

wyłączeniem obszaru 

zaznaczonego na mapie 

oznaczeniem Ls 

219/2, Obr. 75  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka 219/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

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

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

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

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

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wniosek dotyczy: 

 

Pozostawienia przeznaczenia 

działki w sporządzanym planie 

zgodnie z ustaleniami 

Miejscowego Planu Ogólnego 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Krakowa 

(1994), w ramach których to 

ustaleń działki te znajdowały się 

w całości w obszarze Rolnym 

RP 6. 

W szczególności wniosek 

dotyczy utworzenia na części 

obszaru działki strefy ochronnej 

lasu w postaci pasa ziemi 

położonego wzdłuż granicy lasu 

(działka 214) zachowującego 

charakter terenu leśnego, o 

szerokości nie mniejszej niż 20 

m mierzone od ww. granicy, z 

zakazem podejmowania 

jakichkolwiek działań 

powodujących zmianę 

ukształtowania terenu lub ze 

szkodą dla przyrody. 

215, Obr. 75 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium działki 215 i 216 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

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

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

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem – proponowane zapisy i przeznaczenie w planie zostaną 

rozpatrzone na etapie dalszych prac, przy sporządzaniu projektu planu, w oparciu o istniejące 

uwarunkowania (w tym ograniczenia) formalno – prawne (w tym Studium), stanu własności i władania 

gruntami, środowiska przyrodniczego i kulturowego, użytkowania terenu oraz komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

Wniosek dotyczy: 

 

Pozostawienia przeznaczenia 

działki w sporządzanym planie 

zgodnie z ustaleniami 

Miejscowego Planu Ogólnego 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Krakowa 

(1994), w ramach których to 

ustaleń działki ta znajdowała się 

w całości w obszarze Rolnym 

RP 6. 

216, Obr. 75 

* 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 nieuwzglednienia wniosków nie podlega  zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 
6. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 

- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Wschód”,  
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).  

 

Prezydent Miasta Krakowa 

/ - / 


