Załącznik do Zarządzenia Nr 611/2007
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.03.2007 r.

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „PŁASZÓW-RYBITWY”.
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 28 lutego 2007r.
W ww. terminie zostały złożone wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie.
DATA
lp. ZŁOŻENIA
WNIOSKU

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

TREŚĆ WNIOSKU

(adresy
w dokumentacji
planistycznej)
1
2
1. 31.01.2007

[...]*

3

2. 12.02.2007

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI,
KTÓREJ DOTYCZY
WNIOSEK

(numery działek lub
inne określenie
terenu objętego
wnioskiem)

ROZSTRZYGNIĘCIEPREZYDENTA
MIASTA KRAKOWA WSPRAWIE
ROZPATRZENIA WNIOSKU

WNIOSEK
UWZGLĘDNIONY

6

WNIOSEK
NIEUWZGLĘDNIONY

4
Przekwalifikowanie działki z rolnej na budowlaną – teren
budownictwa mieszkaniowego, pod budowę domu
jednorodzinnego.

5
dz. nr 194 obr. 104

7
nieuwzględniony

[...]*

Wniosek o likwidację obszaru KU na terenie działki oraz
przekwalifikowanie z rolnej na budowlaną
z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne.

dz. nr 100, 101/3 obr. 25

nieuwzględniony

3. 12.02.2007

[...]*

Wniosek o likwidację obszaru KU na terenie działki oraz
przekwalifikowanie z rolnej na budowlaną
z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne.

dz. nr 101/4 obr. 25

nieuwzględniony

4. 12.02.2007

[...]*,
[...]*

Wniosek o likwidację obszaru KU na terenie działki oraz
przekwalifikowanie z rolnej na budowlaną
z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne.

dz. nr 99 obr. 25

nieuwzględniony

5. 13.02.2007

[...]*

Wniosek o zmianę przeznaczenia działek na budowlanoinwestycyjne.

dz. nr 266/4,266/5,
266/6,266/7,266/8
obr. 22

6. 13.02.2007

[...]*

Wniosek o przekwalifikowanie działki na budowlaną,
z przeznaczeniem na dom jednorodzinny.

dz. nr 91 obr. 25

nieuwzględniony

7. 01.02.2007

Polski Związek
Wnioskuje o umieszczenie terenów Rodzinnego Ogrodu
Działkowców Okręgowy Działkowego „Zabłocie-Bagry” jako terenów zieleni
Zarząd Małopolski
działkowej – ZD.

dz. nr 82/12 obr. 27

nieuwzględniony

uwzględniony
z zastrzeżeniem

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku
- dotyczy wniosków nieuwzględnionych, częściowo uwzględnionych, lub uwzględnionych
z zastrzeżeniem)
8
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na
przedmiotowym terenie.
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na
przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej
innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu
(dotyczy "likwidacji obszaru KU").
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na
przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej
innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu
(dotyczy "likwidacji obszaru KU").
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na
przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej
innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu
(dotyczy "likwidacji obszaru KU").
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań idalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz w terenach
urządzeń infrastruktury technicznej IT.
W związku z tym brak możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na przedmiotowym terenie.
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.

1

1
2
8. 14.02.2007

9. 15.02.2007

3
[...]*,
[...]*

[...]*,
[...]*

10 14.02.2007

Przedsiębiorstwo Robót
Komunikacyjnych w
Krakowie Spółka
Akcyjna

11 16.02.2007

[...]*

4
Wniosek o przekwalifikowanie działki pod budownictwo
mieszkaniowe.

5
dz. nr 98 obr. 25

6
uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek o przekwalifikowanie działki z rolnej na
budowlano-komercyjną.
Wniosek o przekwalifikowanie działki z rolno-budowlanej
na budowlaną ( budownictwo mieszkaniowe).

dz. nr 50 obr. 25

uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek o zaplanowanie mediów przy ul. Danalówka.
Wniosek o uwzględnienie w planie miejscowym planu
inwestycyjnego pt. „ Zmiana podłączenia bocznic: PRK
w Krakowie, KZN w Krakowie, Skamex w Krakowie”.

1)
2)

Wniosek o przeznaczenie działki na cele komercyjne
i produkcję;
Wniosek o zaprojektowanie drogi dojazdowej o min.
szerokości 8m od strony ul. Półłanki dla
przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich.

dz. nr 103/4 obr. 25

dz. nr 25/2, 5/3 obr. 26

uwzględniony
z zastrzeżeniem

dz. nr 22 obr. 25

częściowo
uwzględniony

12 16.02.2007

[...]*,
[...]*

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na
budowlaną, pod budowę domu.

dz. nr 34/1, 34/2 obr. 104 uwzględniony
z zastrzeżeniem

13 16.02.2007

[...]*,
[...]*

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na
budowlaną, pod budowę domu.

dz. nr 287/1, 287/2
obr. 22

częściowo
uwzględniony

[...]*

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki z rolnej na
budowlaną, pod budownictwo jednorodzinne.

dz. nr 215/2, 215/8
obr. 104

częściowo
uwzględniony

dz. nr 205/12, 208/3,
209/3, 210/3, 227/10,
227/15, 229/10, 230/8,
230/9, 231/6, 231/7,
232/3, 232/4, 232/5,
233/3, 233/4, 233/5,
234/3, 234/4, 234/5,
235/3, 235/4, 235/5,
236/3, 236/4, 236/5,
237/4, 237/5, 237/6,
237/7, 237/8, 237/9,
238/5, 238/6, 238/10,
238/11, 238/12, 238/13,
239/4, 239/5, 275/2,
275/3, 275/4, 275/5,
276/1, 276/2, 277/1,
277/2, 277/3, 277/4,
278/10, 278/11, 279/1,
279/2, 284/1, 284/2,
321/17, 321/18 obr. 22
dz. nr 109/11 obr. 25

częściowo
uwzględniony

14

16.02.2007

15 16.02.2007

Korporacja Gospodarcza Wniosek o umieszczenie działek z przeznaczeniem na
„efekt” S.A.
obiekty handlu detalicznego i hurtowego, dyrekcje lub
zarządy jednostek gospodarczych, obiekty jednostek
projektowych, obiekty rzemiosła, turystyki, centra
wystawiennicze, tereny koncentracji usług, usługi łączności,
zakłady produkcyjne.

16 19.02.2007

[...]*

Wniosek o przekwalifikowanie działki pod budownictwo
mieszkaniowe.

uwzględniony
zzastrzeżeniem

7

8
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku, także w zakresie wyposażenia w infrastrukturę
techniczną, jest zależny od przyjętych w projekcie planu rozwiązań i dalszej procedury planistycznej
(w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO
z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy. Pozostała część działki znajduje się w terenach
o przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO
z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy. Pozostała część działki znajduje się w terenach
o przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja
przedsięwzięć komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz w terenach o
przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO
z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy oraz w korytarzach podstawowego układu drogowoulicznego. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz
usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć komercyjnych wraz
z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).

Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).

2

1
2
17 15.02.2007

3
[...]*

4
5
Wniosek o likwidację obszaru KU na przedmiotowej działce dz. nr 97 obr. 25
oraz o przekwalifikowanie działki z rolnej na budowlaną
z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.

18 19.02.2007

[...]*,
[...]*

Wniosek o przekwalifikowanie działki z rolnej na
budowlaną z przeznaczeniem pod budownictwo
jednorodzinne.

dz. nr 96 obr. 25

19 19.02.2007

[...]*

Wniosek o przeznaczenie działki na budownictwo
komercyjne.

dz. nr 43 obr. 25

20 20.02.2007

ASCO Spółka Akcyjna

dz. nr 380/1, 380/2
obr. 105

21 21.02 2007

[...]*,
[...]*

Wniosek o:
przeznaczenie działek pod zabudowę wielorodzinną
zgodnie z istniejąca zabudową działek sąsiednich (4
kondygnacje + poddasze użytkowe);
umożliwienie podniesienia intensywności zabudowy
terenu poprzez wykonanie urbanistycznych dominant
tj. wykonanie fragmentów zabudowy w wysokości 7-9
kondygnacji nadziemnych.
Wniosek o przeznaczenie działek pod inwestycje
obejmującą obiekty stacji paliw płynnych, magazynu paliw
płynnych, budynku biurowego, hal magazynowych, hal
magazynowo-produkcyjnych, bazy transportowej dla
samochodów ciężarowych.

22 21.02.2007

[...]*

23 21.02.2007

[...]*

24 22.02.2007

6

7
nieuwzględniony

nieuwzględniony

uwzględniony
z zastrzeżeniem

nieuwzględniony

dz. nr 114/1, 114/2,
114/3, 114/4, 114/5
obr. 104

częściowo
uwzględniony

Wniosek o:
dz. nr 381/3, 381/5,
przeznaczenie działek pod zabudowę wielorodzinną
382/2, 386obr. 105
zgodnie z istniejąca zabudową działek sąsiednich (4
kondygnacje + poddasze użytkowe);
umożliwienie podniesienia intensywności zabudowy
terenu poprzez wykonanie urbanistycznych dominant
tj. wykonanie fragmentów zabudowy w wysokości 7-9
kondygnacji nadziemnych.
Wniosek o likwidację obszaru KU na przedmiotowej działce dz. nr 102/2obr. 25
oraz o przekwalifikowanie działki z rolnej na budowlaną
z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.

częściowo
uwzględniony

Greek Trade Sp. z o.o.

Wniosek o pozostawienie dotychczasowego przeznaczenia
całości nieruchomości tj. o przeznaczenie całości działki na
cele przemysłowe (teren przemysłowy zabudowany-BA).
Wniosek o nie objęcie działki rozbudową ulic Surzyckiego
– Rybitwy- Christo Botewa.

dz. nr 309/13obr. 106

częściowo
uwzględniony

25 22.02.2007

[...]*

Wniosek o przeznaczenie działek na komercyjne.

dz. nr 49 obr. 25
uwzględniony
dz. nr 37/1, 37/3 obr. 104 z zastrzeżeniem

26 21.02.2007

[...]*

Wniosek o uwzględnienie planowanej lokalizacji bazy
transportowej, sortowania odpadów budowlanych
z budynkiem hali do sortowania z częścią administracyjnobiurową, z zapleczem socjalnym, mieszkalnym w poddaszu
oraz wjazdem zlokalizowanym na działkach 270/1, 270/2
oraz 327/11.

dz. nr 270/1, 270/2
obr. 22

Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza korytarze
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza korytarze
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
nieuwzględniony

uwzględniony
z zastrzeżeniem

8
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na
przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej
innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu
(dotyczy "likwidacji obszaru KU").
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na
przedmiotowym terenie.
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań idalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza korytarze podstawowego
układu drogowo-ulicznego oraz tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej na
przedmiotowym terenie.

Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na
przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej
innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu
(dotyczy "likwidacji obszaru KU").
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza korytarze
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC. Północna część terenu znajduje się natomiast poza
granicą opracowywanego planu.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań idalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).

3

1
2
27 21.02.2007

[...]*

4
Wniosek o przeznaczenie nieruchomości pod giełdę
samochodową oraz parking.

5
dz. nr 294, 267/3, 267/4,
267/5, 267/6, 267/7,
267/8 obr. 22

6
częściowo
uwzględniony

28 21.02.2007

[...]*

Wniosek o przeznaczenie nieruchomości pod bazę
transportową.

dz. nr 24 obr. 25

częściowo
uwzględniony

29. 21.02.2007

[...]*

Wniosek o przeznaczenie nieruchomości pod warsztat
samochodowy z bazą transportową.

dz. nr 273 obr. 22

uwzględniony
z zastrzeżeniem

30 21.02.2007

[...]*

Wniosek o przeznaczenie nieruchomości pod budowę
pawilonu handlowego wraz z urządzeniami budowlanymi.

dz. nr 9/5 obr. 105

nieuwzględniony

31 21.02.2007

[...]*

dz. nr 6, 7 obr. 105

nieuwzględniony

32 21.02.2007

[...]*

dz. nr 5 obr. 105

nieuwzględniony

33 26.02.2007

[...]*

Wniosek o przeznaczenie nieruchomości pod budowę
budynku biurowego z częścią mieszkalną (wielorodzinną)
i parkingiem
Wniosek o przeznaczenie nieruchomości pod budowę
budynku hali (do sortowani odpadów budowlanych)
z częścią administracyjno–biurowo-mieszkalną
i parkingiem
Wniosek o zakwalifikowanie działki jako budowlaną
z możliwością zagospodarowania w zakresie usług
i komercji

34 26.02.2007

[...]*
Wniosek o uwzględnienie w planie wytycznych z decyzji
dz. nr 31/24 obr. 27
Nycz Intertrade Sp z o.o. WZ nr AU-2/7331/2695/06 z dnia 18.10.2006 oraz
następujących zapisów:
rodzaj inwestycji – zabudowa usługowo-produkcyjna;
linia zabudowy – ustalenie nieprzekraczalnej linii
zabudowy jako kontynuacji linii zabudowy na
sąsiedniej działce nr 31/14;
wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni terenu inwestycji dla istniejącej
i projektowanej zabudowy – sumarycznie do 65%;
udział powierzchni biologicznie czynnej – brak;
szerokość elewacji frontowej – do 35m;
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej i jej
gzymsu lub attyki- dla części biurowych
i administracyjnych i halowych do 15m;
geometria dachu: układ połaci dachowych jako dach
płaski lub połaciowy, kierunek głównej kalenicy dachu
w stosunku do frontu działki dla budynków o dachach
połaciowych prostopadły lub równoległy, kat
nachylenia dla dachów połaciowych do 25, wysokość
głównej kalenicy do 16m;
dopuszczenie możliwości zabudowy w granicy lub
w zbliżeniu do granicy poniżej 3m;
możliwość projektowania nowych wjazdów na teren
działki po uzyskaniu odpowiedniej zgody właścicieli
lub zarządców dróg i dojazdów.
Uwaga: Decyzje WZ zostały wydane także dla sąsiednich
działek.
Budopol Spółka z o.o.
Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę
dz. nr 30/9, 30/24, 30/26
mieszkaniową wielorodzinną z usługami.
obr. 27

uwzględniony
z zastrzeżeniem

[...]*

częściowo
uwzględniony

35 27.02.2007

36 27.02.2007

3

Wniosek o przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.

dz. nr 51 obr. 25

dz. nr 241/4 obr. 28

uwzględniony
z zastrzeżeniem

uwzględniony
z zastrzeżeniem

7

8
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO
z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze
o przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO
z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze
o przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO(w tym
rolnicza przestrzeń produkcyjna) z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy.
W związku z tym brak możliwości realizacji zabudowy na przedmiotowym terenie.
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO (w tym
rolnicza przestrzeń produkcyjna) z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy.
W związku z tym brak możliwości realizacji zabudowy na przedmiotowym terenie.
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO(w tym
rolnicza przestrzeń produkcyjna) z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy.
W związku z tym brak możliwości realizacji zabudowy na przedmiotowym terenie.
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).

Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze przewidzianym w Studium do zabudowy i zainwestowania.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań, szczególnie rozwiązań komunikacyjnych oraz dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).

4

1
2
37 20.02.2007

[...]*

3

4
Wniosek o przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.

5
dz. nr 102/1 obr. 25

38 28.02.2007

[...]*

Wniosek o likwidację obszaru KU na przedmiotowej działce dz. nr 95, 86 obr. 25
oraz o przekwalifikowanie działki z rolnej na budowlaną
z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.

39 28.02.2007

[... i ...]*

40 27.02.2007

RR DONNELLEY
Europe Sp. z o.o.

41 27.02.2007

[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*,
[...]*

Wniosek o:
wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację
zabudowy mieszkaniowej oraz związanej z produkcją,
handlem, usługami(w tym hurtowym), składowaniem
i magazynowaniem, także w formule centrum
logistycznego;
zapewnienie skomunikowania przedmiotowego terenu
z obecna ul. Danalówką i podniesienie jej parametrów
do niezbędnych dla przyjęcia ruchu kołowego
związanego z przeznaczeniem terenu.
Wniosek o:
utrzymanie przeznaczenia działek jako strefę
produkcyjno-usługową z funkcją logistyczną oraz
administracyjno-biurową;
uwzględnienie możliwości zabudowy do wysokości
min. 18m.
Wniosek o ujęcie w planie działek pod budownictwo
wielorodzinne.

42 28.02.2007

Kolejowe Zakłady
Nawierzchniowe
„Bieżanów” Sp. z o.o.

43 28.02.2007

[...]*

6
uwzględniony
z zastrzeżeniem

nieuwzględniony

dz. nr 108/2, 108/4
obr. 25

uwzględniony
z zastrzeżeniem

dz. nr 9/9, 9/10, 10/1,
10/2, 10/3, 10/4, 10/5,
10/6, 10/7, 10/8 obr. 27

uwzględniony
z zastrzeżeniem

171/4, 171/6, 170/1,
170/2, 170/3, 170/7,
170/8, 170/9, 170/13,
170/14, 170/15, 170/17,
170/18, 170/19, 170/22,
170/23, 168/1, 168/2,
168/3, 169/1, 169/2,
169/6, 169/7, 169/8,
169/9, 169/10, 169/12,
169/13, 167/17, 167/23,
167/24, 167/27, 167/29,
167/31, 167/13, 167/18,
167/19, 167/20, 167/21,
167/22, 167/9, 167/25,
167/26, 164/2, 164/3,
164/4, 164/5, 164/6,
192/1, 192/2, 165/2,
165/5,165/6, 165/7,
166/4, 166/5, 166/6,
166/7, 166/8, 166/13
(prawdopodobnie 166/3)
obr. 104
211/2, 209/2 obr. 105
dz. nr 118 obr. 25

Wniosek o uwzględnienie w planie miejscowym planu
inwestycyjnego pt. „Modernizacja dróg wewnętrznych wraz
z dobudową oddzielnego wjazdu dla samochodów
ciężarowych”.
Wniosek o przeznaczenie działek pod działalność
dz. nr 5/2, 5/3, 5/4
usługowo-przemysłową, z dopuszczeniem określonych
obr. 104
gabarytów obiektu (długość – 24m, szerokość–11m,
wysokość – do 10m) w zabudowie segmentowej.

7

Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
nieuwzględniony

uwzględniony
z zastrzeżeniem
częściowo
uwzględniony

8
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny zieleni
publicznej ZP. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz
usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć komercyjnych wraz
z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na
przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej
innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu
(dotyczy "likwidacji obszaru KU").
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym także obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).

Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
Tylko nieznaczna część przedmiotowego obszaru
położona jest w terenach o przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których
możliwa jest realizacja przedsięwzięć komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa
wielorodzinnego, w związku z tym na obecnym etapie nie ma możliwości realizacji zabudowy
wielorodzinnej.

Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza korytarze
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).

5

1
2
44 28.02.2007

[...]*

3

4
Wniosek o przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.

5
dz. nr 336 obr. 56

6
częściowo
uwzględniony

45 28.02.2007

[...]*

Wniosek o przekształcenie działki oraz informację czy
będzie rozpatrywana pod względem zabudowy.

dz. nr 15 obr. 25

częściowo
uwzględniony

46 28.02.2007

[...]*

Wniosek o przekwalifikowanie działki z rolnej na
budowlaną.

dz. nr 92 obr. 25

częściowo
uwzględniony

47 28.02.2007

CB Panel System
Sp. z o.o.

dz. nr 108/6, 109/4,
uwzględniony
109/7, 109/9, 105/3,
z zastrzeżeniem
106/1, 107/5, 105/1, 104,
dz. nr 38, 103/3, 107/4
obr. 25

48 28.02.2007

[...]*

Wniosek o;
wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację
zabudowy związanej z produkcją, handlem, (w tym
hurtowym), składowaniem i magazynowaniem, także
w formule centrum logistycznego;
zapewnienie skomunikowania przedmiotowego terenu
z obecna ul. Danalówką i podniesienie jej parametrów
do niezbędnych dla przyjęcia ruchu kołowego
związanego z przeznaczeniem terenu.
Wniosek o przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.

49 28.02.2007

[...]*

50 28.02.2007

[...]*,
[...]*,
[...]*

dz. nr 93 obr. 25

Wniosek o połączenie drogowe osiedla Złocień
dz. nr 381/3, 387/3,
z ul. Sucharskiego ewentualnie poszerzenie ul. Złocieniowej 388/2 (obecnie część
o dz. 384/1 i 449/1 obr. 104.
działki nr 448/1), 389/2
(obecnie część działek nr
449/3 i 449/5), 384/1,
449/1obr. 105
Wniosek o przekwalifikowanie działek z rolnych na
dz. nr 448/3, 448/4,
budowlane.
448/5, 448/6 obr. 105
Wniosek o uwzględnienie działek jako budowlanych
dz. nr 117/1, 117/2,
z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną.
117/3, 117/5, 117/6, 147,
Uwaga: Na przedmiotowe działki została wydana
149/1, 149/2, 150/2,
prawomocna decyzja WZ nr AU-27331/1053/06 z dnia
150/3, 150/4, 150/6,
26.04.2006
150/8, 151/2, 151/3,
151/5, 151/7, 152/3,
152/4, 152/5, 152/7,
152/11, 153/4, 153/5.
153/6, 153/7, 153/11,
154/4, 154/5, 154/6,
154/7, 154/12 obr. 104

częściowo
uwzględniony

częściowo
uwzględniony

częściowo
uwzględniony

7

8
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza korytarze
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO
z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze
o przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja
przedsięwzięć komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny urządzeń
infrastruktury technicznej IT. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji
produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym także obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).

Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny urządzeń
infrastruktury technicznej IT. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji
produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza korytarze
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza korytarze
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, jest zależny od przyjętych
rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).

6

1
2
51 28.02.2007

3
TELEFONIKA Kable
S.A.

52 27.02.2007

[...]*

53 28.02.2007

[...]*

4
Wnosi o uwzględnienie w planie rozbudowy istniejącego
Zakładu Produkcji Kabli. Zakres wniosku obejmuje
budowę:
budynku biurowego 7 piętrowego o pow. zab. ok.
1300m2, wysokości 35m;
hali produkcyjnej o pow. zab. ok. 226000m2,
wysokości 12m;
wieży technologicznej, wysokości 22m;
hali walcowni o pow. zab. 12000 m2 wraz z wieżą
technologiczną, wysokości 16m, oraz kominami wys.
33m;
hali produkcyjnej o pow. zab. ok. 45000m2, wysokości
12m.

5
dz. nr 461 Ba, 195/1,
195/2, 150/13, 150/18,
150/15, 462 Ba, 224,
178/2, 274Ba, 236/4,
200/6, 200/8, 172/17,
173/12, 174/2
(prawdopodobnie
174/12), 176/6, 176/8,
179/9, 180/15, 188/29,
188/27, 189/41, 237/13,
237/15, 223/6, 223/8,
223/1(prawdopodobnie
223/11), 223/9, 460Ba,
459Ba, 400 obr. 104, 105
Wniosek o uwzględnienie projektowanego remontu i rozbu- dz. nr 31/14, 31/15
dowy firmy.
działki drogowe: 37/16,
Uwagi: Złożono wniosek o ustalenie Warunków Zabudowy 31/25, 15/79 obr. 27
(AU-02-6-WMA7331-1010/06 1.04.2006r.)
Wniosek o:
dz. nr 338/3, 338/4, 339,
ujęcie w planie inwestycji gwarantujących dojazdy do 337/3, 337/4, 336, 333/5,
Osiedla Złocień w stosunku do istniejącego połączenia 333/6, 332, 330/5, 330/6,
z ul. Pułłanki:
331, 325/4, 430/3, 324/3,
wariant1
324/4, 323/9, 323/10,
Ujęcie w planie budowy brakującego odcinka 650mb ulicy 323/11, 323/12, 320/9,
Domagały tj. odcinek łączący ulicę Domagały na os.
319/7, 319/8, 429/2,
Złocień z istniejącym fragmentem ulicy w rejonie dawnej 319/9, 319/10, 318,
fabryki domów FADOM.
300/7, 300/8, 429/3,
wariant2
300/5, 300/6, 293/5,
Powrót do pierwotnej koncepcji rozwiązania dojazdu do
193/6, 292/7, 292/8,
osiedla Złocień od strony ul. Sucharskiego poprzez
291/9, 291/10, 286/4,
przebudowę ul. Złocieniowej pod wiaduktem kolejowym 294/1, 290/1, 299/1,
i przywrócenie na tym odcinku ruchu kołowego dla
298/1, 297/1, 296/1,
samochodów osobowych i równocześnie otwarcie
295/1, 429/1, 317, 316/1,
niezależnego przejścia dla pieszych pod wiaduktem.
316/2, 315/1, 315/2,
wariant3
314/1, 314/2, 313/1,
Uwzględnienie budowy dróg dojazdych-serwisowych
313/2, 312/1, 312/2, 301,
łączących osiedle Złocień poprzez Trasę S-7 (pomiędzy
311/1, 311/2, 302, 310/1,
węzłem Christo Botewa i węzłem Kokotów), oraz zjazd
310/2, 303, 309/1, 309/2,
z trasy S-7 poprzez węzeł Bieżanów i węzeł Kokotów
304, 308, 305/2, 305/1,
w stronę osiedla Złocień.
306/2, 306/1, 307,
przeznaczenie obszaru w rejonie ulic Malachitowej,
430/10, 419/1, 419/4,
Złocieniowej i Braci Czechów pod zabudowę
348, 340, 347, 346, 341,
mieszkaniową wielorodzinną;
349, 350/1, 350/3, 345,
nie przeznaczanie pod zabudowę przemysłową terenów 342, 343/1, 343/2, 344
w rejonie zabudowy mieszkaniowej;
obr. 105
ujęcie w planie budowy sieci kanalizacji opadowej
(wzdłuż projektowanej ul. Domagały, od pętli MPK na
osiedlu Złocień w kierunku północnym, wzdłuż
istniejącego odcinka ul. Domagały do ul. Nad Drwiną,
wykonanie przepompowni i odprowadzenie wód
opadowych do rzeki Drwiny).

6
częściowo
uwzględniony

7

uwzględniony
z zastrzeżeniem
nieuwzględniony

8
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny otwarte ZO
z całkowitym wykluczeniem prawa zabudowy oraz tereny zieleni publicznej ZP. Pozostała część terenu
znajduje się w obszarze o przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, a także w
niewielkiej części w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań idalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).

Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań idalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny zieleni
publicznej ZP oraz korytarze podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje
się w obszarze o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej na
przedmiotowym terenie.
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1
2
54 28.02.2007

[...]*

3

55 28.02.2007

[...]*

4
Wniosek o:
ujęcie w planie inwestycji gwarantujących dojazdy do
Osiedla Złocień w stosunku do istniejącego połączenia
z ul. Pułłanki:
wariant1
Ujęcie w planie budowy brakującego odcinka 650mb ulicy
Domagały tj. odcinek łączący ulicę Domagały na os.
Złocień z istniejącym fragmentem ulicy w rejonie dawnej
fabryki domów FADOM.
wariant2
Powrót do pierwotnej koncepcji rozwiązania dojazdu do
osiedla Złocień od strony ul. Sucharskiego poprzez
przebudowę ul. Złocieniowej pod wiaduktem kolejowym
i przywrócenie na tym odcinku ruchu kołowego dla
samochodów osobowych i równocześnie otwarcie
niezależnego przejścia dla pieszych pod wiaduktem.
wariant3
Uwzględnienie budowy dróg dojazdych-serwisowych
łączących osiedle Złocień poprzez Trasę S-7 (pomiędzy
węzłem Christo Botewa i węzłem Kokotów), oraz zjazd
z trasy S-7 poprzez węzeł Bieżanów i węzeł Kokotów
w stronę osiedla Złocień.
przeznaczenie obszaru w rejonie ulic Malachitowej,
Złocieniowej i Braci Czechów pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną;
nie przeznaczanie pod zabudowę przemysłową terenów
w rejonie zabudowy mieszkaniowej;
ujęcie w planie budowy sieci kanalizacji opadowej
(wzdłuż projektowanej ul. Domagały, od pętli MPK na
osiedlu Złocień w kierunku północnym, wzdłuż
istniejącego odcinka ul. Domagały do ul. Nad Drwiną,
wykonanie przepompowni i odprowadzenie wód
opadowych do rzeki Drwiny).
Wniosek o:
ujęcie w planie inwestycji gwarantujących dojazdy do
Osiedla Złocień w stosunku do istniejącego połączenia
z ul. Pułłanki:
wariant1
Ujęcie w planie budowy brakującego odcinka 650mb ulicy
Domagały tj. odcinek łączący ulicę Domagały na os.
Złocień z istniejącym fragmentem ulicy w rejonie dawnej
fabryki domów FADOM.
wariant2
Powrót do pierwotnej koncepcji rozwiązania dojazdu do
osiedla Złocień od strony ul. Sucharskiego poprzez
przebudowę ul. Złocieniowej pod wiaduktem kolejowym
i przywrócenie na tym odcinku ruchu kołowego dla
samochodów osobowych i równocześnie otwarcie
niezależnego przejścia dla pieszych pod wiaduktem.
wariant3
Uwzględnienie budowy dróg dojazdych-serwisowych
łączących osiedle Złocień poprzez Trasę S-7 (pomiędzy
węzłem Christo Botewa i węzłem Kokotów), oraz zjazd
z trasy S-7 poprzez węzeł Bieżanów i węzeł Kokotów
w stronę osiedla Złocień.
przeznaczenie obszaru w rejonie ulic Malachitowej,
Złocieniowej i Braci Czechów pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną;
nie przeznaczanie pod zabudowę przemysłową terenów
w rejonie zabudowy mieszkaniowej;
ujęcie w planie budowy sieci kanalizacji opadowej
(wzdłuż projektowanej ul. Domagały, od pętli MPK na
osiedlu Złocień w kierunku północnym, wzdłuż
istniejącego odcinka ul. Domagały do ul. Nad Drwiną,
wykonanie przepompowni i odprowadzenie wód
opadowych do rzeki Drwiny).

5
dz. nr 338/3, 338/4, 339,
337/3, 337/4, 336, 333/5,
333/6, 332, 330/5, 330/6,
331, 325/4, 430/3, 324/3,
324/4, 323/9, 323/10,
323/11, 323/12, 320/9,
319/7, 319/8, 429/2,
319/9, 319/10, 318,
300/7, 300/8, 429/3,
300/5, 300/6, 293/5,
193/6, 292/7, 292/8,
291/9, 291/10, 286/4,
294/1, 290/1, 299/1,
298/1, 297/1, 296/1,
295/1, 429/1, 317, 316/1,
316/2, 315/1, 315/2,
314/1, 314/2, 313/1,
313/2, 312/1, 312/2, 301,
311/1, 311/2, 302, 310/1,
310/2, 303, 309/1, 309/2,
304, 308, 305/2, 305/1,
306/2, 306/1, 307,
430/10, 419/1, 419/4,
348, 340, 347, 346, 341,
349, 350/1, 350/3, 345,
342, 343/1, 343/2, 344
obr. 105

dz. nr 338/3, 338/4, 339,
337/3, 337/4, 336, 333/5,
333/6, 332, 330/5, 330/6,
331, 325/4, 430/3, 324/3,
324/4, 323/9, 323/10,
323/11, 323/12, 320/9,
319/7, 319/8, 429/2,
319/9, 319/10, 318,
300/7, 300/8, 429/3,
300/5, 300/6, 293/5,
193/6, 292/7, 292/8,
291/9, 291/10, 286/4,
294/1, 290/1, 299/1,
298/1, 297/1, 296/1,
295/1, 429/1, 317, 316/1,
316/2, 315/1, 315/2,
314/1, 314/2, 313/1,
313/2, 312/1, 312/2, 301,
311/1, 311/2, 302, 310/1,
310/2, 303, 309/1, 309/2,
304, 308, 305/2, 305/1,
306/2, 306/1, 307,
430/10, 419/1, 419/4,
348, 340, 347, 346, 341,
349, 350/1, 350/3, 345,
342, 343/1, 343/2, 344
obr. 105

6

7
nieuwzględniony

8
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny zieleni
publicznej ZP oraz korytarze podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje
się w obszarze o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej na
przedmiotowym terenie

nieuwzględniony

Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny zieleni
publicznej ZP oraz korytarze podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje
się w obszarze o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej na
przedmiotowym terenie

8

1
2
56 28.02.2007

57 23.02.2007

3

4
Wniosek o:
ujęcie w planie inwestycji gwarantujących dojazdy do
Osiedla Złocień w stosunku do istniejącego połączenia
z ul. Pułłanki:
wariant1
Ujęcie w planie budowy brakującego odcinka 650mb ulicy
Domagały tj. odcinek łączący ulicę Domagały na os.
Złocień z istniejącym fragmentem ulicy w rejonie dawnej
fabryki domów FADOM.
wariant2
Powrót do pierwotnej koncepcji rozwiązania dojazdu do
osiedla Złocień od strony ul. Sucharskiego poprzez
przebudowę ul. Złocieniowej pod wiaduktem kolejowym
i przywrócenie na tym odcinku ruchu kołowego dla
samochodów osobowych i równocześnie otwarcie
niezależnego przejścia dla pieszych pod wiaduktem.
wariant3
Uwzględnienie budowy dróg dojazdych-serwisowych
łączących osiedle Złocień poprzez Trasę S-7 (pomiędzy
węzłem Christo Botewa i węzłem Kokotów), oraz zjazd
z trasy S-7 poprzez węzeł Bieżanów i węzeł Kokotów
w stronę osiedla Złocień.
przeznaczenie obszaru w rejonie ulic Malachitowej,
Złocieniowej i Braci Czechów pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną;
nie przeznaczanie pod zabudowę przemysłową terenów
w rejonie zabudowy mieszkaniowej;
ujęcie w planie budowy sieci kanalizacji opadowej
(wzdłuż projektowanej ul. Domagały, od pętli MPK na
osiedlu Złocień w kierunku północnym, wzdłuż
istniejącego odcinka ul. Domagały do ul. Nad Drwiną,
wykonanie przepompowni i odprowadzenie wód
opadowych do rzeki Drwiny).
Spółdzielnia
Wniosek o ujęcie w planie zagospodarowania inwestycji
mieszkaniowa „Śnieżka” umożliwiających dalszą rozbudowę osiedla Złocień:
dróg dojazdowych do osiedla Złocień;
docelowego rozwiązania odprowadzenia wód
opadowych z rejonu osiedla;
przeznaczenie obszaru na północ od ulicy Agatowej w
kierunku istniejącego odcinka ul. Domagały tj. w
kierunku do ul. Nad Drwiną pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną
[...]*

5
dz. nr 338/3, 338/4, 339,
337/3, 337/4, 336, 333/5,
333/6, 332, 330/5, 330/6,
331, 325/4, 430/3, 324/3,
324/4, 323/9, 323/10,
323/11, 323/12, 320/9,
319/7, 319/8, 429/2,
319/9, 319/10, 318,
300/7, 300/8, 429/3,
300/5, 300/6, 293/5,
193/6, 292/7, 292/8,
291/9, 291/10, 286/4,
294/1, 290/1, 299/1,
298/1, 297/1, 296/1,
295/1, 429/1, 317, 316/1,
316/2, 315/1, 315/2,
314/1, 314/2, 313/1,
313/2, 312/1, 312/2, 301,
311/1, 311/2, 302, 310/1,
310/2, 303, 309/1, 309/2,
304, 308, 305/2, 305/1,
306/2, 306/1, 307,
430/10, 419/1, 419/4,
348, 340, 347, 346, 341,
349, 350/1, 350/3, 345,
342, 343/1, 343/2, 344
obr. 105

teren i okolice osiedla
Złocień – pomiędzy
ulicami Agatową a
Domagały i na wschód
od ul. Złocieniowej w
kierunku trasy S-7,
obr. 104, 105

6

częściowo
uwzględniony

7
nieuwzględniony

8
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny zieleni
publicznej ZP oraz korytarze podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje
się w obszarze o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej na
przedmiotowym terenie

Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego, tereny o przeważającej
funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN oraz korytarze podstawowego układu drogowoulicznego,
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku, w części dotyczącej,obsługi komunikacyjnej oraz
wyposażenia w infrastrukturę techniczną w projekcie planu jest zależny od jego rozwiązań i dalszej
procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
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1
2
58 28.02.2007

3
[...]*

4
Wniosek o przeznaczenie działek pod działalność usługową
i handlową w tym targowiskową i giełdową oraz pod
działalność przemysłową, z możliwością przeznaczenia
działek pod:
budownictwo związane z działalnością usługową;
budownictwo związane z działalnością handlową;
budownictwo związane z działalnością przemysłową;
budownictwo związane z działalnością targowiskową;
budownictwo związane z działalnością giełdową
(giełdy rolnicze, kwiatowe, elektronicznoprzemysłowe, samochodowe);
budownictwo związane z działalnością biurową
(obiekty biurowe, bankowe, centra księgowe).
Wniosek dotyczący podziału działek na:
nowe działki o powierzchni 100m²;
nowe działki o dowolnej powierzchni wydzielane na
drogi dojazdowe, pod istniejące obiekty budowlane,
dla potrzeb zamiany, wydzielane w wyniku zniesienia
współwłasności.
Wniosek dotyczący obiektów budowlanych:
dopuszczenie budowy obiektów budowlanych
w kształcie sześcianu;
dopuszczenie budowy obiektów budowlanych
z płaskim dachem;
dopuszczenie budowy obiektów budowlanych
z dachami połaciowymi o dowolnym kącie nachylenia;
dopuszczenie budowy wiat magazynowych, hal
handlowych i targowiskowych, giełdowych,
zadaszonych naziemnych parkingów oraz
podziemnych parkingów;
wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji w wysokości nie
mniejszej niż 80% a dla działek o powierzchni do
500m² w wysokości nie mniejszej niż 90%;
dopuszczalność podłączenia kanalizacji obiektów
budowlanych do szamba (brak kanalizacji sanitarnej
miejskiej);
dopuszczalność zaopatrzenia w energię cieplną
z lokalnych źródeł na paliwa stałe (węgiel, koks) lub
gazowe albo ciekłe (olej opałowy) (możliwość budowy
własnych kotłowni przez inwestora albo właściciela
lub użytkownika obiektu budowlanego).

5
dz. nr 406/1, 240/6,
240/10, 240/7, 240/8,
240/11, 240/12, 240/13,
240/14, 205/11, 240/9,
243/1, 243/2, 244/1,
244/2, 244/3, 244/4,
238/8, 238/9 obr. 22

6
częściowo
uwzględniony

7

8
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz w korytarzach
podstawowego układu drogowo-ulicznego
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku, także w części dotyczącej obsługi komunikacyjnej
oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną w projekcie planu jest zależny od jego rozwiązań i dalszej
procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).
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1
2
59 28.02.2007

[...]*

3

60 28.02.2007

[...]*

4
Wniosek o przeznaczenie działek pod działalność usługową
i handlową w tym targowiskową i giełdową oraz pod
działalność przemysłową, z możliwością przeznaczenia
działek pod:
budownictwo związane z działalnością usługową;
budownictwo związane z działalnością handlową;
budownictwo związane z działalnością przemysłową;
budownictwo związane z działalnością targowiskową;
budownictwo związane z działalnością giełdową
(giełdy rolnicze, kwiatowe, elektronicznoprzemysłowe, samochodowe);
budownictwo związane z działalnością biurową
(obiekty biurowe, bankowe, centra księgowe).
Wniosek dotyczący podziału działek na:
nowe działki o powierzchni 100m²;
nowe działki o dowolnej powierzchni wydzielane na
drogi dojazdowe, pod istniejące obiekty budowlane,
dla potrzeb zamiany, wydzielane w wyniku zniesienia
współwłasności.
Wniosek dotyczący obiektów budowlanych:
dopuszczenie budowy obiektów budowlanych
w kształcie sześcianu;
dopuszczenie budowy obiektów budowlanych
z płaskim dachem;
dopuszczenie budowy obiektów budowlanych
z dachami połaciowymi o dowolnym kącie nachylenia;
dopuszczenie budowy wiat magazynowych, hal
handlowych i targowiskowych, giełdowych,
zadaszonych naziemnych parkingów oraz
podziemnych parkingów;
wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji w wysokości nie
mniejszej niż 80% a dla działek o powierzchni do
500m2 w wysokości nie mniejszej niż 90%;
dopuszczalność podłączenia kanalizacji obiektów
budowlanych do szamba (brak kanalizacji sanitarnej
miejskiej);
dopuszczalność zaopatrzenia w energię cieplną
z lokalnych źródeł na paliwa stałe (węgiel, koks) lub
gazowe albo ciekłe ( olej opałowy) (możliwość
budowy własnych kotłowni przez inwestora albo
właściciela lub użytkownika obiektu budowlanego).
Wniosek o przekwalifikowanie działek pod rekreację, sport,
budynki wielorodzinne 5-cio kondygnacyjne.

5
dz. nr 321/12, 205/11,
240/9, 243/1, 243/2,
244/1, 244/2, 244/3,
244/4, 238/8, 238/9,
196/3 obr. 22

6
częściowo
uwzględniony

204/3, 204/4, 204/5,
204/6, 204/7obr. 104

częściowo
uwzględniony

7

8
Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja przedsięwzięć
komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz w korytarzach
podstawowego układu drogowo-ulicznego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku, także w części dotyczącej, obsługi komunikacyjnej
oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną w projekcie planu jest zależny od jego rozwiązań i dalszej
procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).

Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny zieleni
publicznej ZP oraz korytarze podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje
się w obszarze o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN oraz w terenach o
przeważającej funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC, w których możliwa jest realizacja
przedsięwzięć komercyjnych wraz z uzupełniającym programem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań i dalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
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1
2
61 28.02.2007

[...]*

3

62 28.02.2007

[...]*

63 28.02.2007

ARTMAN S.A.

64 28.02.2007

[...]*

4
Wniosek o:
ujęcie w planie inwestycji gwarantujących dojazdy do
Osiedla Złocień w stosunku do istniejącego połączenia
z ul. Pułłanki:
wariant1
Ujęcie w planie budowy brakującego odcinka 650mb ulicy
Domagały tj. odcinek łączący ulicę Domagały na os.
Złocień z istniejącym fragmentem ulicy w rejonie dawnej
fabryki domów FADOM.
wariant2
Powrót do pierwotnej koncepcji rozwiązania dojazdu do
osiedla Złocień od strony ul. Sucharskiego poprzez
przebudowę ul. Złocieniowej pod wiaduktem kolejowym
i przywrócenie na tym odcinku ruchu kołowego dla
samochodów osobowych i równocześnie otwarcie
niezależnego przejścia dla pieszych pod wiaduktem.
wariant3
Uwzględnienie budowy dróg dojazdych-serwisowych
łączących osiedle Złocień poprzez Trasę S-7 (pomiędzy
węzłem Christo Botewa i węzłem Kokotów), oraz zjazd
z trasy S-7 poprzez węzeł Bieżanów i węzeł Kokotów
w stronę osiedla Złocień.
przeznaczenie obszaru w rejonie ulic Malachitowej,
Złocieniowej i Braci Czechów pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną;
nie przeznaczanie pod zabudowę przemysłową terenów
w rejonie zabudowy mieszkaniowej;
ujęcie w planie budowy sieci kanalizacji opadowej
(wzdłuż projektowanej ul. Domagały, od pętli MPK na
osiedlu Złocieńw kierunku północnym, wzdłuż
istniejącego odcinka ul. Domagały do ul. Nad Drwiną,
wykonanie przepompowni i odprowadzenie wód
opadowych do rzeki Drwiny).
Wniosek o:
uzupełnienie w planie funkcji P/UC wyznaczonej w
Studium o zapis dotyczący realizacji zabudowy
obiektów logistyki i usług hotelarskich;
ustalenie wysokości min. 18m dla zabudowy
magazynowej i logistycznej oraz 25 m w części
biurowo hotelowej.
Wniosek o:
uzupełnienie w planie funkcji P/UC wyznaczonej w
Studium o zapis dotyczący realizacji zabudowy
obiektów logistyki i usług hotelarskich;
ustalenie wysokości min. 18m dla zabudowy
magazynowej i logistycznej oraz 25 m w części
biurowo hotelowej.

5
dz. nr 338/3, 338/4, 339,
337/3, 337/4, 336, 333/5,
333/6, 332, 330/5, 330/6,
331, 325/4, 430/3, 324/3,
324/4, 323/9, 323/10,
323/11, 323/12, 320/9,
319/7, 319/8, 429/2,
319/9, 319/10, 318,
300/7, 300/8, 429/3,
300/5, 300/6, 293/5,
193/6, 292/7, 292/8,
291/9, 291/10, 286/4,
294/1, 290/1, 299/1,
298/1, 297/1, 296/1,
295/1, 429/1, 317, 316/1,
316/2, 315/1, 315/2,
314/1, 314/2, 313/1,
313/2, 312/1, 312/2, 301,
311/1, 311/2, 302, 310/1,
310/2, 303, 309/1, 309/2,
304, 308, 305/2, 305/1,
306/2, 306/1, 307,
430/10, 419/1, 419/4,
348, 340, 347, 346, 341,
349, 350/1, 350/3, 345,
342, 343/1, 343/2, 344
obr. 105

6

7
nieuwzględniony

dz. nr 309/19, 309/20,
uwzględniony
309/21, 309/22, obr. 106 zzastrzeżeniem

dz. nr 302/1, 302/2,
301/1, 301/2, 301/3,
300/1, 300/2, 300/3,
299/1, 299/2, 299/3,
298/1, 298/2, 298/3,
297/1, 297/2, 297/3,
296/1, 296/2, 296/3,
295/1, 295/2, 295/3,
295/4, obr. 106
Wniosek o wprowadzenie dla przedmiotowej działki funkcji dz. nr 59 (aktualny nr
produkcyjnej z usługami komercyjnymi (P/UC).
działki 99/28) obr. 27

8
Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny zieleni
publicznej ZP oraz korytarze podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje
się w obszarze o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
W związku z tym na obecnym etapie brak możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej na
przedmiotowym terenie

Wnioskowany teren położony jest w obszarze, na którym Studium wyznacza tereny o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu jest zależny od przyjętych
rozwiązań idalszej procedury planistycznej (w tym m.in. procesu opiniowania i uzgodnień).

częściowo
uwzględniony

Wnioskowany teren położony jest częściowo w obszarze, na którym Studium wyznacza korytarze
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Pozostała część terenu znajduje się w obszarze o przeważającej
funkcji produkcyjnej P oraz usług komercyjnych UC. Północna część terenu znajduje się natomiast poza
granicą opracowywanego planu.
Szczegółowy zakres i sposób uwzględnienia wniosku w projekcie planu, w tym rozwiązań obsługi
komunikacyjnej, jest zależny od przyjętych rozwiązań idalszej procedury planistycznej (w tym m.in.
procesu opiniowania i uzgodnień).
nieuwzględniony

Wnioskowany teren położony jest poza obszarem sporządzanego planu, w obszarze nie objętym żadnym ze
sporządzanych obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wniosek został włączony
do rejestru wniosków osporządzenie planów miejscowych. W przypadku, gdy przez Radę Miasta Krakowa
zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru, zostanie to odpowiednio ogłoszone i obwieszczone zokreśleniem formy,
miejsca i terminu składania wniosków do planu.
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1
2
65 28.02.2007

[...]*

3

4
Wniosek o „drogę konieczną”

5
dz. nr 141 obr. 22

66 22.02.2007

[...]*

Wniosek o uwzględnienie w planie działek jako budowlane

129/1, 129/2, 216/4
obr. 22
313 obr. 22

Wniosek o uwzględnienie w planie działki jako drogi
dojazdowej.

6

7
nieuwzględniony

nieuwzględniony

8
Wnioskowany teren położony jest poza obszarem sporządzanego planu. Położony jest natomiast
w granicach innego sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Rybitwy-Północ”, do którego przystąpiono Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2007r.
O terminie składania wniosków do tego planu informować będzie stosowne Ogłoszenie i Obwieszczenie.
Informację w tym zakresie zainteresowani otrzymają odrębnym pismem.
Wnioskowany teren położony jest poza obszarem sporządzanego planu. Położony jest natomiast
w granicach innego sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Rybitwy-Północ”, do którego przystąpiono Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2007r.
O terminie składania wniosków do tego planu informować będzie stosowne Ogłoszenie i Obwieszczenie.
Informację w tym zakresie zainteresowani otrzymają odrębnym pismem.

* 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

Prezydent Miasta Krakowa
/-/

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
nieuwzględnieniu wniosku w ostatecznym projekcie planu.
2.

3.

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