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Załącznik do Zarządzenia Nr 1914/2009 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 września 2009 r. 
 

WYKAZ I INFORMACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
OBSZARU „ WZGÓRZE ŚW. BRONISŁAWY II” 

 
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 11 sierpnia 2009 r. 
W ww. terminie zostały złożone wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie. 
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1.  Jan Kucharz 13.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę. 

dz. nr 394/4  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony  

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

2.  Edward Sętkowski 14.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki na cele 
budowlane. 

dz. nr 197  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

3.  Zuzanna Nenko  20.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę. 
Jako uzasadnienie podaje, iż  ww. działki 
znajdują się w pasie zabudowy przy ul. 
Starowolskiej, a sąsiadująca działka nr 435 
jest zabudowana budynkami. 

dz. nr 434/8; 434/9; 
434/10; 434/11; 434/12 
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

4.  Andrzej Sas  21.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę. 

dz. nr 32/3; 32/6  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

5.  Krystyna 
Maruszewska  

21.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę. 

dz. nr 32/5; 32/6  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
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6.  Romana Miś  21.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę. 

dz. nr 32/2; 32/6  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

7.  Jadwiga Kusińska  21.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę. 

dz. nr 32/4; 32/6  
obr. 17 Krowodrza 

  wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

8.  Andrzej Lowas  22.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę jednorodzinną lub na tereny 
dopuszczające realizację obiektów 
sportowych dostosowanych do charakteru 
lokalizacji i uwarunkowań krajobrazowych. 

Dz. nr 499 i 500  
obr. 11 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

9.  Bernarda Kajdas  
Waldemar Kajdas  

24.07.2009 Dot. przekwalifikowania jednej z 
wymienionych działek pod zabudowę 
jednorodzinną. 

Dz. nr 37/8, 37/11, 
37/13, 37/14, 37/15 
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

10.  Jan Miałkowski  24.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę jednorodzinną. 

Dz. nr 202/4, 203  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

11.  Joanna Mic  27.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną. 

Dz. nr 202/3  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

12.  Jakub Kuleczka  27.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek na teren 
rolny z możliwością budowy parterowego 
budynku gospodarczego. 

Dz. nr 36/1, 37/1  
obr.16 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony 
częściowo 
z zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – zakres uwzględnienia wniosku, w tym 
warunki i zasady  zagospodarowania nieruchomości będą wynikiem szczegółowych analiz 
oraz  uzależnione od wyników opiniowania i uzgodnień, i zostaną określone na dalszym 
etapie procedury planistycznej. 

13.  Halina Błaszczyk  
Leon Błaszczyk 

27.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną. 
Jako uzasadnienie wskazują, lokalizację na 
przedmiotowej działce domku rekreacyjnego.  
 

Dz. nr 200  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

14.  Elżbieta Berda  27.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę  
lub  
zamianę na inną w części Krakowa, w której 
taka możliwość będzie istniała. 

Dz. nr 443/1  
obr.10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
 
W zakresie zamiany nieruchomości wniosek nie może być rozpatrzony, gdyż nie dotyczy 
regulacji ustalanych i określanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(art. 4 ust. 1 ustawy). 

15.  Iwona Garzeł i 
współwłaściciele 

28.07.2009 Dot. przekwalifikowania pod zabudowę 
mieszkaniową niskiej intensywności. 

Dz. nr 403  
obr 10 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony 

 Warunki i zasady zagospodarowania terenu zostaną określone na dalszym etapie procedury 
planistycznej jako wynik szczegółowych analiz oraz wynik opiniowania i uzgodnień. 



 3 

Wskazuje na potrzebę zaktualizowania mapy 
użytkowania terenów poprzez ukazanie 
rzeczywistego i powstałego zgodnie z 
przepisami prawa zainwestowania w rej. ul. 
Starowolskiej w okresie przed uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

obr. 10 Krowodrza z zastrzeżeniem 
 

16.  Marta Maicka  
Wacław Maicki  

28.07.2009 Dot. przekwalifikowania jednej 
z wymienionych działek pod zabudowę 
jednorodzinną.  

Dz. nr 37/9, 37/12, 
37/16, 37/17, 45/10 
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

17.  Fundacja 
SALWATOR w 
Krakowie 
reprezentowana 
przez p. Annę 
Drożdż 

28.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę jednorodzinną. 

Dz. nr 304/9, 303/3, 
302/13  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

18.  Polski Zwiąek 
Działkowców 
R.O.D. 
„Trzykrotka”  

28.07.2009 Dot. ujęcia  ogrodu działkowego 
„Trzykrotka” w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Dz. nr 150  
obr. 16 Krowodrza 
 
 
 
Dz, nr 140, 141, 142, 
137,  
obr. 16 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony w 
zakresie działki nr 
150 obr. 16 
Krowodrza 

 
 
 
 
 
 
wniosek 
nieuwzględniony  z 
zastrzeżeniem w 
zakresie działek nr 
140, 141, 142, 137,  
obr. 16 Krowodrza  

 
 
 
 
 
Możliwość uwzględnienia w projekcie planu obszaru działek nr 140, 141, 142, 137 jako 
terenów Zieleni Działkowej ZD, uzależniona będzie od wyjaśnienia w trakcie trwania 
procedury planistycznej, wszelkich kwestii formalno prawnych dot. wymienionych ogrodów 
działkowych. 

19.  Katarzyna 
Kosowska Mizera  
Wiesław Mizera  
Weronika Lipska  
Marcin Lipski  
Ewa Kamińska 
Grzegorz Kamiński  

29.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę. 
Jako uzasadnienie podają lokalizację 
zabudowań przy ul. Mrówczanej,  
ul. Poniedziałkowy Dół i innych ulicach. 

Dz. nr 425/1  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

20.  Stanisław Kuliś  
wniosek podpisali: 
Zygmunt Stala  
Ewa i Stanisław 
Kuliś 
Krzysztof Janerek  
Wacek Szczupak  
Fryderyk Szczupak  
Robert Gronek  
Janusz Bysiek  
Dorota Jamroz  
Małgorzata Ryś 
Jeden podpis 
nieczytelny  

29.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę jednorodzinną. 

Dz. nr 114/3, 115, 
113/6, 114/8, 116, 
113/3, 114/5, 54/2, 120, 
48, 50, 100, 110, 49/2, 
51, 99, 113/5, 114/7, 
135  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

21.  Wanda Łuszczek  29.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną 

Dz. nr 266  
obr. 10  Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
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22.  Maria Sajewicz  29.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę oraz wprowadzenia zabudowy 
przy ul. Benedyktowicza; 
W uzasadnieniu powołuje się na fakt, iż 
działka powstała przed wojną jako część 
planowanej kolonii domków pracowniczych. 

Dz. nr 205  
obr. 16 Krowodrza 
oraz terenów wzdłuż ul. 
Benedyktowicza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

23.  Marcin Pijocha  29.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną. 
W uzasadnieniu powołuje się na istniejącą 
infrastrukturę techniczną przebiegającą po 
wnioskowanej działce, dostęp do drogi oraz 
istniejącą zabudowę w sąsiedztwie. 

dz. nr 409  
obr. 10 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony 
 z zastrzeżeniem 
 

 Warunki i zasady zagospodarowania terenu zostaną określone na dalszym etapie procedury 
planistycznej jako wynik szczegółowych analiz oraz wynik opiniowania i uzgodnień. 

24.  Jan Petkowski 30.07.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę jednorodzinną. 
Jako uzasadnienie podaje m.in. obecność 
podłączenia mediów na działce, spełnienie 
wymagań działki do zabudowy. 

dz. nr 250 i 252  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

25.  Barbara Stelmach  31.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną. 

dz. nr 143/1  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

26.  Tadeusz Kozioł  31.07.2009 Dot. przekwalifikowania działki z rolnej na 
działkę budowlaną. 
Jako uzasadnienie podaje historię własności 
działki z załącznikami dot. planu zabudowy 
obszarów wnioskowanej działki. 

dz. nr 199  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

27.  Anna Ślósarczyk  03.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę; 
Jako uzasadnienie podaje dostęp do sieci 
gazowej, energetycznej, kanalizacyjnej 
i drogi dojazdowej oraz sąsiedztwo 
zabudowy mieszkaniowej. 

dz. nr 410  
obr. 10 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony 
częściowo z 
zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – zakres uwzględnienia wniosku, w tym 
warunki i zasady zagospodarowania będą wynikiem szczegółowych analiz oraz uzależnione 
od wyników opiniowania i uzgodnień, i zostaną określone na dalszym etapie procedury 
planistycznej. 

28.  Maria  
Jaworska-Mituś  

03.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę 

dz. nr 261/4  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

29.  Zygmunt Stala  03.08.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę jednorodzinną 

dz. nr 113/6 i 114/8 
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

30.  Krystyna Klaja 04.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę 

dz. nr 248/1 
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

31.  Aleksander Kardyś  
w imieniu 20 innych 
osób (lista w 

04.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zieleń 
publiczną w celu ochrony terenów zielonych. 
Jako uzasadnienie podaje, że wnioskowany 

Dz. nr 216, 217, 218, 
221  
obr. 16 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony 
częściowo z 

 Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – zakres uwzględnienia wniosku, w tym 
warunki i zasady zagospodarowania terenów będą wynikiem szczegółowych analiz oraz 
uzależnione od wyników opiniowania i uzgodnień, i zostaną określone na dalszym etapie 
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załączeniu) teren poprzednio znajdował się w obszarze 
zieleni publicznej; objęty był strefą ochrony 
szczególnych wartości przyrodniczych oraz  
strefą ochrony i kształtowania bliskiego planu 
widoku. 
Tereny te są enklawą rzadko spotykanej 
fauny i flory, stanowią miejsce wypoczynku 
ludzi; wchodzą w obręb Zwierzynieckiego 
Parku Kulturowego oraz znajdują się w 
strefie I – wzmożonej ochrony 
konserwatorskiej.  
Ponadto w tereni tym brak jest dróg 
dojazdowych do posesji. 

oraz terenów 
okalających ww. 
działki od strony 
północnej (wg 
załącznika graficznego) 

zastrzeżeniem procedury planistycznej. 

32.  Justyna 
Boruszewska  

04.08.2009 Dot. zachowania terenów Sikornika wolnych 
od zabudowy i przeznaczenia ich na zieleń 

Dot. terenu Sikornika wniosek 
uwzględniony 
z zastrzeżeniem 

 Dalsze etapy praca nad planem będę podstawą do określenia szczegółowych warunków i 
zasad zagospodarowania terenów (jako wynik szczegółowych analiz oraz wynik opiniowania 
i uzgodnień). 

33.  Stanisław Setera  
oraz jako 
pełnomocnik Ilony 
Dziury i Iwony 
Setery 

04.08.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę. 
jako uzasadnienie podaje konstytucyjną 
ochronę własności prywatnej i rzeczywistą 
dbałość o zagospodarowanie środowiska 
przyrodniczego oraz rozwój terenów 
zielonych. 

dz. nr176/13, 176/14 i 
176/15  
obr. 13 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

34.  Jan Setera 04.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod niską 
zabudowę mieszkalną. 
W uzasadnieniu powołuje się na 
konstytucyjną ochronę własności prywatnej, 
troskę o dobro wspólne i ochronę terenów 
zielonych w sposób odpowiedzialny, 
sąsiednią zabudowę jednorodzinną niskiej 
intensywności, dostęp do drogi publicznej 
oraz projektowane uzbrojenie terenu. 

dz. nr 176/12  
obr. 13 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

35.  Ewa Krajewska  05.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną. 
W uzasadnień powołuje się na opracowany 
projekt budowlany na podstawie decyzji o 
ustaleniu warunków zabudowy z listopada 
2008 r.; ponadto w sąsiedztwie działki są 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, działka znajduje się blisko 
miasta, ma zapewniony dojazd do drogi 
publicznej, istnieje możliwość podłączenia 
infrastruktury technicznej.  
Zabudowa jednorodzinna pozwoli na 
pozostawienie dużej ilości powierzchni 
biologicznie czynnej natomiast niewielki 
gabaryt zabudowy nie wpłynie na zmianę 
charakteru krajobrazu. 

dz. nr 220/1  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

36.  Joanna Siewert  05.08.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę mieszkalną. 
Jako uzasadnienie podaje, że obie działki 
mają dojazd i dojście z drogi publicznej, 
sąsiednie działki są zabudowane, działki nie 
sąsiadują z Lasem Wolskim oraz brak na nich  
stanowisk chronionych gatunków roślin i 
zwierząt. 

dz. nr 202/5, 202/6  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
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37.  Mirosław Sajka  05.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod niską 
zabudowę jednorodzinną. 
Jako uzasadnienie podaje: istniejącą 
zabudowę działki, która nie wpływa na 
walory krajobrazowe terenu, zabudowę 
sąsiednich działek, spełnienie warunków art 
61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, konstytucyjne prawo 
własności i równości wobec prawa,  
pozytywne wypowiedzi Rady Dzielnicy VII 
w sprawie możliwości zabudowy. 

dz. nr 252  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

38.  Barbara Stelmach  05.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną. 

dz. nr 36/21  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

39.  Genowefa 
Pielichowska  
Jan Pielichowski  

05.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną. 
W uzasadnieniu powołują się na istniejący 
budynek gospodarczy na wnioskowanej 
nieruchomości. Ponadto uważają, iż 
przeznaczenie działki na inne cele niż 
budowlane stanowić będzie ograniczenie 
prawa własności.  

dz. nr 382  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

40.  Aleksander Ciotej  05.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub 
bliźniaczą. 

dz. nr 315/2  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

41.  Maria Wala  06.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę. 
Jako uzasadnienie podaje: istniejącą 
zabudowę sąsiednich działek, uzbrojenie 
działki oraz przeznaczenie działki pod 
zabudowę w latach 50-tych. 

dz. nr 304  
obr. 9 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

42.  Krzysztof 
Szczepański  

06.08.2009 Dot. przesunięcia granicy obszaru planu 
przebiegającej przez środek wnioskowanej 
nieruchomości. 
 
 
 
 
 
W przypadku braku możliwości przesunięcia 
granicy obszaru planu wnosi o 
zaklasyfikowanie całego terenu działki jako 
działki budowlanej. 

dz. nr 336  
obr 11 Krowodrza 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

W zakresie zmiany granic planu wniosek nie może być rozpatrzony, gdyż nie dotyczy 
regulacji ustalanych i określanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(art. 4 ust. 1 ustawy). 
Procedura sporządzania planu określona przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje wprowadzania zmian granic planu 
w trakcie jego sporządzania. 
Zasadność przystąpienia do planu w granicach przyjętych w stosownej uchwale Rady 
potwierdzona została wykonaniem ustawowo wymaganych analiz. 
 
Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień 

43.  Barbara Nowotnik  06.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki rolnej pod 
zabudowę. 

dz. nr 8  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

44.  Aneta Furdzik  
Magdalena Kasolik 
Michał Kasolik  

06.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną.  
Przedstawione uzasadnienie zawiera 

dz. nr 203  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
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postanowienie Dyrekcji Zespołu Jurajskich 
Parków Krajobrazowych dot. wydania 
warunków zabudowy.  
Ponadto uzasadniają swój wniosek 
obecnością zabudowy na sąsiednich 
działkach, historycznymi uwarunkowaniami i 
przedwojennym przeznaczeniem działki pod 
zabudowę, konstytucyjnym prawem 
własności oraz innymi argumentami dot. 
historii rodziny. 

Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

45.  Mariola i Krzysztof 
Janarek  

06.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
jednorodzinną. 
W uzasadnieniu powołują się na ustalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Krakowa 
dotyczące wnioskowanej nieruchomości. 
Ponadto podają parametry planowanej 
zabudowy na wnioskowanych działkach. 

dz. nr 113/3 i 114/5 
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

46.  Mariola i Krzysztof 
Janarek 

06.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
usługową związaną z rekreacją 
i wypoczynkiem. 
W uzasadnieniu powołują się na ustalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Krakowa 
dotyczące wnioskowanej nieruchomości. 
Ponadto podają parametry planowanej 
zabudowy na wnioskowanych działkach.  

dz. nr 54/2, 54/4, 54/5 i 
56/4  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

47.  Maria Kołton  06.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 
W uzasadnieniu powołuje się na ustalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Krakowa 
dotyczące wnioskowanej nieruchomości. 
Ponadto podaje parametry planowanej 
zabudowy na wnioskowanej działce. 

dz. nr 301  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

48.  Stefan Francuz  06.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 
W uzasadnieniu powołuje się na ustalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Krakowa 
dotyczące wnioskowanej nieruchomości. 
Ponadto podaje parametry planowanej 
zabudowy na wnioskowanej działce. 

dz. nr 394/1, 394/2, 
394/3 i 394/4  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

49.  Mariola i Krzysztof 
Janarek  

06.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 
W uzasadnieniu powołują się na ustalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Krakowa 
dotyczące wnioskowanej nieruchomości. 
Ponadto podają parametry planowanej 
zabudowy na wnioskowanych działkach. 

dz. nr 54/2, 54/4, 54/5 i 
56/4  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

50.  Mariola i Krzysztof 
Janarek  

06.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 
w uzasadnieniu powołują się na ustalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Krakowa 
dotyczące wnioskowanej nieruchomości. 
Ponadto podają parametry planowanej 

dz. nr 120  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
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zabudowy na wnioskowanej działce. 

51.  Mariola i Krzysztof 
Janarek  

06.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 
w uzasadnieniu powołują się na ustalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Krakowa 
dotyczące wnioskowanej nieruchomości. 
Ponadto podają parametry planowanej 
zabudowy na wnioskowanej działce. 

dz. nr 116  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

52.  Krystyna Klaja  07.08.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę 

dz. nr 20/1, 20/2 i 20/3 
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

53.  Zofia Bergel  07.08.2009 Dot. włączenia części działki 176/11 do 
zabudowy mieszkalnej o niskiej zabudowie; 
jako uzasadnienie podaje sąsiednią 
zabudowę. 

dz. nr 176/11  
obr. 13 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

54.  Zwierzyniec Project 
Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu 
Tomasz Gruchała 

07.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę; 
jako uzasadnienie podają obecną zabudowę 
działki, sąsiedztwo zabudowy oraz nadanie 
numeru porządkowego nieruchomości w 
2004 r. 

dz. nr 82/4  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

55.  Rafał Oprocha  07.08.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę jednorodzinną.  
Wniosek uzasadnia zabudową sąsiedniej 
działki. 

dz. nr 334, 528, 549, 
550 i 551/2 obr. 11 oraz 
dz. nr 264  
obr. 10 Krowodrza 
 
 
 
dz. nr 382/2, 
obr. 10 Krowodrza 
 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
 
Część wniosku dotyczy nieruchomości położonej poza obszarem planu (działka nr 382/2 obr. 
11 Krowodrza), i w tym zakresie nie podlega rozpatrzeniu. 
 

56.  Krystyna Kozubska  07.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod niską 
zabudowę jednorodzinną. 
Jako uzasadnienie podaje zabudowę działki 
sąsiedniej, możliwość dojazdu do drogi 
publicznej oraz możliwość podłączenia 
wszystkich mediów. 

dz. nr 249  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

57.  Maria Ciastoń  07.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę mieszkalną. 
Jako uzasadnienie podaje sąsiednią 
zabudowę, dostęp do drogi publicznej oraz 
ukształtowanie działki. 

dz. nr 176/10  
obr. 13 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
 

58.  Małgorzata i 
Andrzej Ryś  

07.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną 

113/5 i 114/7  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
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59.  Piotr Mosio  07.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Wniosek uzasadnia istniejącą na niej 
zabudową. 

dz. nr 458  
obr 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

60.  Helena Mrugacz  07.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę dz. nr 99  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
 

61.  Helena Mrugacz  07.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę dz. nr 13  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
 

62.  Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa 
Oddział Regionalny 
Kraków 

10.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
związaną z funkcją usługową (miejsca 
noclegowe, gastronomia, obiekty sportowe); 
Wniosek uzasadniony ustaniem statusu 
Terenu Zamkniętego (decyzja NR 0-2/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 
23.04.2009), zaświadczeniem wydanym 
przez UMK z dnia 08.05.2009 znak: BP-01-
2-LKO.7323-1278/09 w sprawie 
przeznaczenia terenu w mpzp, istniejącą 
zabudową oraz położeniem i konfiguracją 
terenu. 

dz. nr 534  
obr. 11 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony 
częściowo 
z zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – zakres uwzględnienia wniosku, w tym 
warunki i zasady  zagospodarowania będą wynikiem szczegółowych analiz oraz  uzależnione 
od wyników opiniowania i uzgodnień, i zostaną określone na dalszym etapie procedury 
planistycznej. 

63.  Maria Piotrowicz  
pełnomocnik: 
Mieczysław Majcher  

10.08.2009 Dot. zmiany granicy obszaru objętego 
planem, by jego ustalenia nie dotyczyły 
wymienionych działek, gdzie realizuje 
inwestycję pod nazwą „Budowa czterech 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na 
działkach 440/1 i 441/1 obręb 10, 
Krodwodrza wraz z infrastrukturą techniczną 
przy ul. Starowolskiej w Krakowie”; 
uzasadnia wszczęciem postępowania w 
sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
inwestycji j.w. 

dz. nr 440/1 i 441/1 
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

W zakresie zmiany granic planu wniosek nie może być rozpatrzony, gdyż nie dotyczy 
regulacji ustalanych i określanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(art. 4 ust. 1 ustawy). 
Procedura sporządzania planu określona przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje wprowadzania zmian granic planu 
w trakcie jego sporządzania. 
Zasadność przystąpienia do planu w granicach przyjętych w stosownej uchwale Rady 
potwierdzona została wykonaniem ustawowo wymaganych analiz. 
 
W zakresie nieruchomości nr 440/1 i 441/1 wniosek nie może zostać uwzględniony, gdyż  
przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

64.  Stanisław Ryncarz  10.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną 

dz. nr 177  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

65.  Paweł Koperski  
Witold Padlewski  

10.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną bliźniaczą, 
szeregową oraz wolnostojącą. 
Jako uzasadnienie podają: sąsiednią 
zabudowę, toczące się postępowania 
o wydanie warunków zabudowy dla 

dz. nr 194 i 195  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
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wnioskowanych działek, pozytywne 
uzgodnienie Dyrekcji Zespołu Jurajskich 
Parków Krajobrazowych w Krakowie, 
decyzję o warunkach zabudowy dla 
inwestycji pn. „Ogród rekreacyjno-
widokowy”, studium krajobrazowe dla 
wnioskowanych działek i inwestycji oraz 
wniosek do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krakowa. 

66.  Agnieszka 
Wielanowska-Duc  

10.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną. 

dz. nr 147/3  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

67.  Dariusz Suchan  10.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną. 

dz. nr 126/1  
obr 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

68.  Ewa Kuliś 10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działek na niewolne. 
Jako uzasadnienie podaje, że wnioskowane 
działki nie podlegają przepisom ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
znajdują się w obszarze Bielańsko-
Tynieckiego Parku Krajobrazowego dla 
którego obowiązuje plan ochrony 
wprowadzony Rozporządzeniem Wojewody 
Małopolskiego nr 81/2006 według którego 
nie podlegają rygorom ochrony, brak 
występowania roślinności oraz gatunków 
drzew i krzewów chronionych ustawą o 
ochronie przyrody. 
Powołuje się na konstytucyjne prawo 
własności oraz ograniczeń tej własności. 

114/3 i 115  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

69.  Edyta i Grzegorz 
Domagalscy  

10.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 
W uzasadnieniu powołują się na ustalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Krakowa 
dotyczące wnioskowanej nieruchomości. 

dz. nr 372, 374/2  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

70.  Edyta i Grzegorz 
Domagalscy 

10.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
usługową; 
w uzasadnieniu powołują się na ustalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Krakowa 
dotyczące wnioskowanej nieruchomości oraz 
na ostateczną decyzję PMK o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
polegającego na budowie budynku fitness i 
siłowni wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz faktem wzniesienia tego 
obiektu. 

dz. nr 372, 374/2  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

71.  Květoslava i 
 Zdzisław Burda 

10.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
jednorodzinną; 

dz. nr 106  
obr. 17 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony 
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Jako uzasadnienie podają: zabudowa 
sąsiednia, ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania, 
przeznaczeniem w mpzp Przegorzały 
wyłożonym w 1998 roku (w którym 
przeznaczona była pod budowę dwóch 
domów z dojazdem od północy), poparciem 
Rady Dzielnicy VII włączenia działki w 
tereny budowlane osiedla Przegorzały oraz 
wpisem w księdze wieczystej. 

72.  Květoslava i 
 Zdzisław Burda 

10.08.2009 Dot. zmiany przeznaczenia działek pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną o niskiej 
intensywności; 
jako uzasadnienie podają sąsiednią 
zabudowę, dojazd do drogi publicznej, 
możliwość przyłączenia mediów oraz 
nienaruszenie harmonii terenu przez 
przesunięcie istniejącej linii zabudowy. 

dz. nr 33/4 i 33/5  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

73.  Kalina Bażańska-
Libin  
Jan Libin  

10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki na nierolną; 
jako uzasadnienie podaje, że wnioskowana 
działka nie podlegają przepisom ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
znajdują się w obszarze Bielańsko-
Tynieckiego Parku Krajobrazowego dla 
którego obowiązuje plan ochrony 
wprowadzony Rozporządzeniem Wojewody 
Małopolskiego nr 81/2006 według którego 
nie podlega rygorom ochrony, brak 
występowania roślinności oraz gatunków 
drzew i krzewów chronionych ustawą o 
ochronie przyrody. 
Powołują się na konstytucyjne prawo 
własności oraz ograniczeń tej własności. 

dz. nr 103  
obr. 16  Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

74.  Andrzej Krajewski  10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę; 
jako uzasadnienie podaje sąsiednią 
zabudowę, dostęp do drogi publicznej, 
możliwość przyłącza mediów oraz 
konstytucyjne prawo własności. 

dz. nr 261 
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

75.  Janina Dębińska  
Andrzej Dębiński  

10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działek na nierolne; 
jako uzasadnienie podaje, że wnioskowane 
działki nie podlegają przepisom ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
znajdują się w obszarze Bielańsko-
Tynieckiego Parku Krajobrazowego dla 
którego obowiązuje plan ochrony 
wprowadzony Rozporządzeniem Wojewody 
Małopolskiego nr 81/2006 według którego 
nie podlegają rygorom ochrony, brak 
występowania roślinności oraz gatunków 
drzew i krzewów chronionych ustawą o 
ochronie przyrody. 
Powołują się na konstytucyjne prawo 
własności oraz ograniczeń tej własności. 

dz. nr 100 i 110 
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

76.  Roman Szczerba  10.08.2009 - dot. przekwalifikowania działki nr 111/4 
obr. 16 na nierolną w sposób umożliwiający 
zabudowę. 
Jako uzasadnienie podaje brak 

1. dz. nr 111/4  
obr. 16 Krowodrza 
 
 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
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przeciwwskazań wynikających z ustawy o 
ochronie przyrody, o ochronie gruntów 
leśnych i rolnych oraz Rozporządzenia 
Wojewody w sprawie ochrony Jurajskich 
Parków Krajobrazowych. 
- dot. zamiany działek 133 i 134 obr. 16 
znajdujących się w obszarze 
niepozwalającym na swobodny sposób 
zagospodarowania i pozostający 
w dotychczasowym zagospodarowaniu jako 
rolne, na działkę znajdującą się poza 
obszarem planu. 

 
 
 
 
 
 
2. dz. nr 133 i 134  
obr 16 Krowodrza 

 
 
 
 
 
 

krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
 
W zakresie zamiany nieruchomości wniosek nie może być rozpatrzony, gdyż nie dotyczy 
regulacji ustalanych i określanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(art. 4 ust. 1 ustawy). 

77.  Irena Seweryn 
Bożena Kotarba  

10.08.2009 Dot. dopuszczenia możliwości zabudowy 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi; 
uzasadnienie możliwością realizacji 
przyłączy mediów oraz pozytywnymi 
opiniami do decyzji o warunkach zabudowy 
Dyrekcji Zespołu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych w Krakowie, Wydziału 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UMK, sąsiednią zabudową oraz 
brakiem walorów krajobrazowych. 

dz. nr 204  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

78.  Bogdan Bieda  10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną; 
jako uzasadnienie podaje sąsiednią 
zabudowę, spełnienie warunków art 61 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, konstytucyjne prawo 
własności i równości wobec prawa oraz 
pozytywna wypowiedź Rady Dzielnicy VII 
dotycząca zabudowy wnioskowanych 
działek. 

dz. nr 262  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

79.  Kazimierz Konik  07.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę 

dz. nr 424  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

80.  Wojciech Tokarski  10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę 

dz. nr 107/1 
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

81.  Wojciech de 
Lehenstein Wernoll  

10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę 

dz. nr 207/4   
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

82.  Małgorzata 
Wiśniewska  

10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną; 
jako uzasadnienie podaje sąsiednią zabudowę 

dz. nr 147/1  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
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83.  Krystyna Rzyczniak 10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną; 
jako uzasadnienie podaje sąsiednią zabudowę 

dz. nr 147/4  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

84.  Kamil Guzik  10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną; 
jako uzasadnienie podaje dostęp do drogi 
publicznej i właściwości fizyczne 
wnioskowanej działki. 

dz. nr 126/2  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

85.  Ryszard Korzeniak 10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę; 
uzasadnia istniejącym budynkiem na działce. 

dz. nr 235/7 
obr 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

86.  Teresa i Stanisław 
Czepiec 

10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę; 
jako uzasadnienie podaje sąsiednią zabudowę 

dz.nr 184  
obr. 16 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony 
częściowo 
z zastrzeżeniem 
 

 Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – zakres uwzględnienia wniosku, w tym 
warunki i zasady zagospodarowania będą wynikiem szczegółowych analiz oraz  uzależnione 
od wyników opiniowania i uzgodnień, i zostaną określone na dalszym etapie procedury 
planistycznej. 

87.  Barbara Cieślik  10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę; 
jako uzasadnienie podaje sąsiednią zabudowę 

dz. nr 147/2  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

88.  Ryszard Panek  10.08.2009 1. Dot. wyznaczenia drogi do 
wnioskowanej działki, 

 
 
2. Dot. przekwalifikowania działki pod 

zabudowę niskiej intensywności. 

dz. nr 504  
obr. 11 Krowodrza 

Ad. 1 wniosek 
uwzględniony z 
zastrzeżeniem 
 

 
 
 
 
Ad. 2 wniosek 
nieuwzględniony 

Ad 1. Zasady wytyczania dojazdów do nieruchomości regulują przepisy odrębne – ustalenia  
projektu planu również uwzględniać będą te kwestie. 
 
 
Ad. 2 Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami 
Studium - uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z 
jego ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

89.  Andrzej Suchan  10.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną; 
jako uzasadnienie podaje dostęp do drogi 
publicznej i właściwości fizyczne 
wnioskowanej działki. 

dz. nr 126/3  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

90.  Halina Czupidło  
Wiesław Czupidło  

11.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowań 
gospodarczych; 
jako uzasadnienie podaje zamierzenie 
założenia ośrodka jazdy konnej rekreacyjnej 
oraz utrzymania kilku koni i innych zwierząt 
gospodarczych. 

dz. nr 413/3 obr. 10  wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

91.  Witold Słabosz  11.08.2009 Dot. przekwalifikowania działek pod 
zabudowę w części lub w całości 

dz. nr 96/2 i 96/3 obr. 
16 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

92.  Rudolf Traciak  11.08.2009 Dot.: 
1. utrzymania przeznaczenia działki 

dz. nr 46/6 obr. 17 
Krowodrza  

wniosek 
uwzględniony 
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oznaczonej w planie „Wzgórza Świętej 
Bronisławy” symbolem U3 – tereny 
zabudowy usługowej z zachowaniem 
regulacji odnoszących się do 
wnioskowanej działki; 
jako uzasadnienie podaje istniejący 
budynek na działce spełniający ustalenia 
poprzedniego planu, 

2. zachowania przyrodniczego charakteru 
otoczenia działki, które dotychczas było 
pozbawione prawa zabudowy; 
jako uzasadnienie podaje ustalenia 
poprzednio obowiązującego planu. 

wraz otoczeniem w 
rejonie ul. Jodłowej – 
ul. Starowolskiej, 
rejonu tzw. Przełęczy 
Przegorzalskiej 

 

93.  Małgorzata 
Michalska  

11.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 
uzasadnia istniejącym budynkiem na działce, 
wypisem z rejestru gruntów, obecnością 
przyłączy mediów, sąsiednią zabudową, 
ustaleniami planu ogólnego miasta Krakowa, 
ustaleniami poprzedniego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Wzgórza 
Świętej Bronisławy” oraz obowiązkiem 
uwzględniania stanu istniejącego w studium 
na podstawie art 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

dz. nr 287/1  
obr. 9 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

94.  Joanna Chmielarz  11.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
zagrodową; 
uzasadnienie stanem istniejącym, sąsiedzwem 
terenów oznaczonych jako RM – zabudowa 
zagrodowa w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Las 
Wolski”. 

dz. nr 44/8  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 
 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

95.  Adam Chmielarz 11.08.2009 Dot. przeznaczenia części działki pod 
zabudowę mieszkaniową; 
jako uzasadnienie podaj sąsiednią zabudowę 
oraz brak przeciwwskazań wynikających 
z ustawy o ochronie przyrody, ustawy 
o ochornie środowiska oraz ustawy o lasach. 

dz. nr 44/8  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

96.  Cushman & 
Wakefield Polska 
Sp. z o.o. 

11.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod tereny zielone 
(zieleń otwarta) z możliwością lokalizacji 
obiektów o funkcji rekreacyjno-sportowej – 
zabudowa 1-2 kondygnacyjna o wysokości 
do 9 m (np. budynki „klubowe”, kryte korty 
tenisowe, driving range do golfa, inne 
urządzenia sportowe, etc.), obiektów o 
funkcji uzupełniającej – gastronomia, małe 
usługi, obiekty typu bungalow z 
apartamentami do wynajęcia, etc., obiektów 
małej architektury służących obsłudze 
urządzeń i obiektów, urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych z obsługą i 
zagospodarowaniem terenu, terenów 
zielonych (zieleń parkowa, zieleń ogrodowa). 

dz. nr 37/4, 37/5  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

97.  Marcin Materna  11.08.2009 Dot. przeznaczenia działki jako nierolną; 
jako uzasadnienie podaje ograniczenia 
możliwości prowadzenia działalności 
rolniczej ze względu na duże natężenie ruchu 
ulicznego ul. Księcia Józefa oraz sąsiednią 

dz. nr 207/2  
obr 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
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zabudowę. przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

98.  Joanna Westfal  11.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę dz. nr 207/3 
 obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

99.  Polski Związek 
Działkowców 
Okręgowy Zarząd 
Małopolski 

11.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod tereny zieleni 
działkowej – ZD 

dz. nr 150  
obr. 16 Krowodrza 
 
 
 
dz. nr 60/2, 60/3, 119, 
124, 137, 140, 141, 
142, 143, 144,  
obr. 16 Krowodrza 
 
 
 
 
dz. nr 260, 267/1  
obr. 11 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony w 
zakresie działki nr 
150 obr. 16 
Krowodrza 

 
 
 
 
 
 
wniosek 
nieuwzględniony  z 
zastrzeżeniem w 
zakresie działek nr 
60/2, 60/3, 119, 
124, 137, 140, 141, 
142, 143, 144,  
obr. 16 Krowodrza  

 
 
 
 
 
Możliwość uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, uzależniona 
będzie od wyjaśnienia w trakcie trwania procedury planistycznej, wszelkich kwestii 
formalno prawnych dot. wymienionych ogrodów działkowych 
 
 
 
 
 
Część wniosku dotyczy nieruchomości położonych poza obszarem planu (działki nr 260, 
267/1 obr. 11 Krowodrza), i w tym zakresie nie podlega rozpatrzeniu. 

100. Ewa i Jerzy 
Stolarczyk  

11.08.2009 Dot. przesunięcia granicy planu by umożliwić 
na niej budowę budynku jednorodzinnego; 
jako uzasadnienie podają zamierzenie 
budowy nowego budynku mieszkalnego 
w miejsce istniejącego. 

dz. nr 172/1  
obr 13 Krowodrza 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
wniosek 
nieuwzględniony 
 

W zakresie zmiany granic planu wniosek nie może być rozpatrzony, gdyż nie dotyczy 
regulacji ustalanych i określanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(art. 4 ust. 1 ustawy). 
Procedura sporządzania planu określona przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje wprowadzania zmian granic planu 
w trakcie jego sporządzania. 
Zasadność przystąpienia do planu w granicach przyjętych w stosownej uchwale Rady 
potwierdzona została wykonaniem ustawowo wymaganych analiz. 
 
W zakresie nieruchomości nr 172/1 wniosek nie może zostać uwzględniony, gdyż  przepisy 
ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

101. Stanisław Wichniak  11.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę dz. nr 248/2  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

102. Grzegorz Walenciak  11.08.2009 Dot. nadania działkom w granicach 
określonych na załączniku graficznym statusu 
działek budowalnych o charakterze 
mieszkalnym oraz mieszkalno – usługowym i 
ustalenia linii zabudowy; 
jako uzasadnienie podaje sąsiednią 
zabudowę, ciągłość zabudowy wzdłuż ul. 
Księcia Józefa, możliwość dojazdu do drogi 
publicznej oraz wymóg umożliwienia 
zabudowy w celu uporządkowania dzikich 
wysypisk śmieci i gruzu. 

dz. nr 179/21, 179/19, 
180/1, 180/2  
obr. 13 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

103. Beata  
Żupinadze-Rajca  

11.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 

dz. nr 204/1, 205  
obr. 17 Krowodrza 

wniosek 
uwzględniony 

 Warunki i zasady zagospodarowania terenu zostaną określone na dalszym etapie procedury 
planistycznej jako wynik szczegółowych analiz oraz wynik opiniowania i uzgodnień. 



 16 

jako uzasadnienie podaje sąsiednią zabudowę 
oraz istniejącą zabudowę wnioskowanych 
działek. 

z zastrzeżeniem 

104. Renata  
Kolasa-Grządziel  
Włodzimierz Skucha  

11.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 
jako uzasadnienie podają sprzeczność 
utrzymania form rolnictwa w tkance 
miejskiej, sąsiednią zabudowę, dojazd do 
drogi publicznej oraz dogodne ukształtowanie 
terenu. 

dz. nr 276  
obr. 10 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

105. Anna i Felix Lewko  11.08.2009 Dot. przeznaczenia części działki pod 
zabudowę 

dz. nr 261/2  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

106. Ewa Solewska  11.08.2009 Dot. dopuszczenia zabudowy zagrodowej. dz. nr 17  
obr. 17 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

107. Witold Saran  
w imieniu Pawła 
Czachora 

11.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną; 
jako uzasadnienie podaje sąsiednią zabudowę 
oraz informację o złożeniu wniosku o 
pozwolenie na budowę inwestycji pn. 
budowa budynku mieszkalno-usługowego, 
jednorodzinnego. 

dz. nr 340  
obr. 11 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem 

Możliwość i zakres uwzględnienia w projekcie planu postulatów zawartych we wniosku, 
wynikać będzie ze szczegółowej analizy uwarunkowań oraz uzależniona będzie od wyników 
opiniowania i uzgodnień. 

108. Witold Saran  
w imieniu Bogdana 
Barzaka 

11.08.2009 Dot. przeznaczenia działki pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną;  
jako uzasadnienie podaje sąsiednią zabudowę 
oraz informację o złożeniu wniosku o 
pozwolenie na budowę inwestycji pn. 
budowa trzech budynków mieszkalnych, 
jednorodzinnych. 

dz. nr 84  
obr. 16 Krowodrza 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 

109. Michał Oprocha  11.08.2009 Dot. przeznaczenia działek pod zabudowę 
mieszkalną 

dz. nr 334, 528, 549, 
550, 551/2  
obr. 11 Krowodrza oraz 
dz. nr 264  
obr. 10 Krowodrza 
 
 
 
 
dz. nr 382/2, 
obr. 10 Krowodrza 
 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta. 
 
 
 
Część wniosku dotyczy nieruchomości położonej poza obszarem planu (działka nr 382/2 obr. 
11 Krowodrza), i w tym zakresie nie podlega rozpatrzeniu. 

110. Jacek Gotkiewicz  11.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę 

dz. nr 207/1 obr. 16  wniosek 
nieuwzględniony 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 

111. Dorota 
 Chromińska – 
Szosland 
Hanna Chromińska 

11.08.2009 Dot. przekwalifikowania działki pod 
zabudowę jednorodzinną. 

dz. nr 309 
 obr. 9 

 wniosek 
nieuwzględniony 
 

Przepisy ustawy wymagają, aby sporządzany projekt planu był zgodny z zapisami Studium - 
uwzględnienie wniosku spowodowałoby niezgodność przyszłego projektu planu z jego 
ustaleniami. 
Sporządzenie planu ma na celu ochronę terenów o najwyższych wartościach 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, wskazanych w Studium (w tym ochronę 
przed niepożądaną urbanizacją), stanowiących system przyrodniczy miasta 
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112. Fundacja – Miejski 
Park i Ogród 
Zoologiczny 

11.08.2009 Zwraca się o: 
1. poszerzenie w kierunku wschodnim 
parkingu na działce 2/1 obr. 18 Krowodrza o 
dodatkową powierzchnię 2,2 ha (wraz z 
dodatkową drogą dodatkową). 
2.  wprowadzenie strefy usług sportowych na 
działkach nr: 6/6 obr. 18 Krowodrza, 445, 
446, 447, 448 obr. 10 Krowodrza. Umożliwi 
to wykonanie planowanego stoku 
narciarskiego na który składający wniosek 
uzyskał w 2005 roku decyzję WZiZT.  

Dz. nr 2/1 
obr. 18 Krowodrza 
 
 
 
dz. nr 6/6 
obr. 18 Krowodrza,  
dz. nr: 445, 446, 447, 
448  
obr. 10 Krowodrza 

Ad .1 wniosek 
uwzględniony 
częściowo z 
zastrzeżeniem 
 
Ad. 2 wniosek 
uwzględniony 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ad 1. Wniosek uwzględniony częściowo z zastrzeżeniem – zakres uwzględnienia wniosku, 
w tym warunki i zasady  zagospodarowania będą wynikiem szczegółowych analiz oraz  
uzależnione od wyników opiniowania i uzgodnień, i zostaną określone na dalszym etapie 
procedury planistycznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
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 oraz czy przedmiot wniosku dotyczy regulacji ustalanych i określanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy), 
2) zapewnienie zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 

3. Obecne rozpatrzenie wniosków do planu nie ogranicza uczestnictwa zainteresowanych (w tym wnioskodawców) w dalszym procesie sporządzania planu. Zgodnie z ustawą zainteresowani mają możliwość udziału w dalszym procesie planistycznym, 
w szczególności na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Będą mogli wówczas zapoznać się ze sposobem i zakresem uwzględnienia i wykorzystania ich wniosków 
do planu oraz składać uwagi do projektu planu, podlegające rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa, a później (na etapie uchwalania planu) rozstrzygnięciom Rady Miasta Krakowa. 

4. Nieuwzględnienie wniosków z powodu niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa ma charakter wstępny. Zgodnie z ustaleniami Studium granica między terenami wskazanymi do zainwestowania, 
a otwartymi ma charakter orientacyjny i jej ostateczny przebieg może ulec zmianie na dalszym etapie prac nad planem - w przypadkach określonych w Studium. 

5. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w sprawie nieuwzględnienia wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 
6. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 
- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wzgórze Św. Bronisłay II”,  
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).  
 
 
 
 
                       Prezydent Miasta Krakowa 
                            / - / 


