TABELA 20/23

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2375.

2500

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
[...]*
Żąda
zmniejszenia strefy ochronnej od lasów bez możliwości
zabudowy z 30m do obowiązującej w przepisach
ogólnych 12 m
Popiera
budowę planowanej drogi od północy wokół Winnicy.
Początek tej drogi powinien być wspólny z
zaplanowana drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków
a nie w najbardziej niebezpiecznym miejscu ul.
Bolesława Śmiałego
Uwagi:
W przedłożonym planie nie są naniesione na mapy
istniejące budynki, stąd projektowane drogi są na
terenach gdzie aktualnie stoją domy. Prowadzi się
nowe drogi do działek które dysponują już dostępem
do istniejących dróg.
W przedłożonym planie nie są naniesione istniejące
drogi: ul. Stępice droga zaprojektowana bez końcowego
odcinka.

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
97 obręb 79
(poza
obszarem
planu
Tyniec –
Osiedle)

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

Wyjaśnienie

6

7

8

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
- Pismo znak: Z-2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że:
„minimalna odległość pomiędzy granicą terenów leśnych, a granicą terenów
budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy poprowadzić
nieprzekraczalną linię zabudowy”.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2376.

2501

[...]*

Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).
Żąda
wykreślenia zasady jedna działka jeden dom.
Żąda
zmniejszenia strefy ochronnej od lasów bez możliwości
zabudowy z 30m do obowiązującej w przepisach
ogólnych 12 m
Popiera
budowę planowanej drogi od północy wokół Winnicy.
Początek tej drogi powinien być wspólny z
zaplanowana drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków
a nie w najbardziej niebezpiecznym miejscu ul.
Bolesława Śmiałego
Żąda
wykreślenia zakazu wznoszenia wolnostojących
obiektów usługowych w terenach MN – zablokuje to
np. przeznaczenia domu na działalność gastronomiczną,

97 obręb 79
(poza
obszarem
planu
Tyniec –
Osiedle)

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach
istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
Uwaga uwzględniona w zakresie:
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady
lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
- Pismo znak: Z-2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że:
„minimalna odległość pomiędzy granicą terenów leśnych, a granicą terenów
budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy poprowadzić
nieprzekraczalną linię zabudowy”.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14

969

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4

5

6

7

Wyjaśnienie
8
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2377.

2502

[...]*

Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).
Żąda
wykreślenia zasady jedna działka jeden dom.
Żąda
zmniejszenia strefy ochronnej od lasów bez możliwości
zabudowy z 30m do obowiązującej w przepisach
ogólnych 12 m
Popiera
budowę planowanej drogi od północy wokół Winnicy.
Początek tej drogi powinien być wspólny z
zaplanowana drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków
a nie w najbardziej niebezpiecznym miejscu ul.
Bolesława Śmiałego
Żąda
dopuszczenia drugiej linii zabudowy, zgodnie z uwagą
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK

278 obręb
74
(brak
działki we
wskazanym
obrębie)

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo
mieszkaniowe. Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
Uwaga uwzględniona w zakresie:
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady
lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
- Pismo znak: Z-2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że:
„minimalna odległość pomiędzy granicą terenów leśnych, a granicą terenów
budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy poprowadzić
nieprzekraczalną linię zabudowy”.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

970

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2378.

2503

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

[...]*

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4

5

6

7

obszar
Żąda
zmniejszenia strefy ochronnej od lasów bez możliwości planu
zabudowy z 30m do obowiązującej w przepisach
ogólnych 12 m
Popiera
budowę planowanej drogi od północy wokół Winnicy.
Początek tej drogi powinien być wspólny z
zaplanowana drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków
a nie w najbardziej niebezpiecznym miejscu ul.
Bolesława Śmiałego
Żąda
wykreślenia zakazu wznoszenia wolnostojących
obiektów usługowych w terenach MN – zablokuje to
np. przeznaczenia domu na działalność gastronomiczną,

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Wyjaśnienie
8
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym
samym dopuszcza się lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w
pierwszym i drugim rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi
publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.
Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
- Pismo znak: Z-2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że:
„minimalna odległość pomiędzy granicą terenów leśnych, a granicą terenów
budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy poprowadzić
nieprzekraczalną linię zabudowy”.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2379.

2504

[...]*

Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).
Żąda
wykreślenia zasady jedna działka jeden dom.
Żąda
zmniejszenia strefy ochronnej od lasów bez możliwości
zabudowy z 30m do obowiązującej w przepisach
ogólnych 12 m
Popiera
budowę planowanej drogi od północy wokół Winnicy.
Początek tej drogi powinien być wspólny z
zaplanowana drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków
a nie w najbardziej niebezpiecznym miejscu ul.
Bolesława Śmiałego
Żąda
dopuszczenia drugiej linii zabudowy, zgodnie z uwagą
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK

278 obręb
74
(brak
działki we
wskazanym
obrębie)

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo
mieszkaniowe. Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
Uwaga uwzględniona w zakresie:
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady
lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
- Pismo znak: Z-2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że:
„minimalna odległość pomiędzy granicą terenów leśnych, a granicą terenów
budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy poprowadzić
nieprzekraczalną linię zabudowy”.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14

971

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4

5

6

7

Wyjaśnienie
8
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym
samym dopuszcza się lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w
pierwszym i drugim rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi
publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

2380.

2505

[...]*

obszar
Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
planu
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).
Żąda
wykreślenia zasady jedna działka jeden dom.
Żąda
zmniejszenia strefy ochronnej od lasów bez możliwości
zabudowy z 30m do obowiązującej w przepisach
ogólnych 12 m
Uwagi:
W przedłożonym planie nie są naniesione na mapy
istniejące budynki, stąd projektowane drogi są na
terenach gdzie aktualnie stoją domy
Żąda
usunięcia zapisu całkowitego zakazu rozbudowy lub
nadbudowy domów zlokalizowanych przy ul.
Bogucianka i Bolesława Śmiałego z racji na zapis o
odległości 5 lub 8 m jezdni dla MN1, MN2, MN3,
MN4 (zakaz rozbudowy, nadbudowy).

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona w zakresie:
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady
lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
- Pismo znak: Z-2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że:
„minimalna odległość pomiędzy granicą terenów leśnych, a granicą terenów
budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy poprowadzić
nieprzekraczalną linię zabudowy”.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.

972

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4

5

6

7

Wyjaśnienie
8
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę
projektowanych korytarzy transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub
rozbudową istniejących.

2381.

2506

[...]*

Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).
Żąda
wykreślenia zasady jedna działka jeden dom.
Żąda
zmniejszenia strefy ochronnej od lasów bez możliwości
zabudowy z 30m do obowiązującej w przepisach
ogólnych 12 m
Uwagi:
W przedłożonym planie nie są naniesione na mapy
istniejące budynki, stąd projektowane drogi są na
terenach gdzie aktualnie stoją domy
Żąda
usunięcia zapisu całkowitego zakazu rozbudowy lub
nadbudowy domów zlokalizowanych przy ul.
Bogucianka i Bolesława Śmiałego z racji na zapis o
odległości 5 lub 8 m jezdni dla MN1, MN2, MN3,
MN4 (zakaz rozbudowy, nadbudowy).

237 obręb
75
(poza
obszarem
Tyniec Osiedle)

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach
istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
Uwaga uwzględniona w zakresie:
Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady
lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej.
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie:
Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
- Pismo znak: Z-2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że:
„minimalna odległość pomiędzy granicą terenów leśnych, a granicą terenów
budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy poprowadzić
nieprzekraczalną linię zabudowy”.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę
projektowanych korytarzy transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub
rozbudową istniejących.
Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach
istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
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wnoszących
uwagę:
3
4
[...]*
Żąda
zmniejszenia strefy ochronnej od lasów bez możliwości
zabudowy z 30m.
Mieszkańcy Tyńca nie są bandą wandali chcących
niszczyć lasy, które częstokroć sami sadziliśmy. W
Tyńcu bardzo dużo budynków np. na Obrony Tyńca,
Danusi Jurandówny czy Walgierza Wdałego jest
usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.
[...]*
Popiera
budowę planowanej drogi od północy wokół Winnicy.
Początek tej drogi powinien być wspólny z
zaplanowana drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków
a nie w najbardziej niebezpiecznym miejscu ul.
Bolesława Śmiałego.

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar
planu

obszar
planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7

8

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
- Pismo znak: Z-2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że:
„minimalna odległość pomiędzy granicą terenów leśnych, a granicą terenów
budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy poprowadzić
nieprzekraczalną linię zabudowy”.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2384.

2509

[...]*

Nie zgadza się z planowaniem ścieżki rowerowej
Obszar
Kraków – Budapeszt przez centrum osiedla, w
planu
zastępstwie można by ją zaplanować grzbietem wałów.

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i
organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i
uzgodnienia.

2385.

2511

[...]*

Popiera budowę planowanej drogi na parking przy ul.
Promowej okrążającej od północy wzgórze Winnica.
Proponuje
aby początek tej drogi był wspólny z zaplanowanym
dojazdem do oczyszczalni ścieków.

Obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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Nie zgadza się z planowaniem ścieżki rowerowej
[...]*
Kraków – Budapeszt przez centrum osiedla, w
zastępstwie można by ją zaplanować grzbietem wałów

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
Obszar
planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i
organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i
uzgodnienia.

2387.

2388.

2389.

2513

2514

2516

[...]*

[...]*

[...]*

Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).
Żąda
dopuszczenia drugiej linii zabudowy, zgodnie z uwagą
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK

obszar
planu

Sprzeciw wobec: znacznego poszerzania ulic
Heligundy i Walgierza Wdałego. Poprawę warunków
ruchu proponuję osiągnąć przez zmianę organizacji
ruchu

obszar
planu

obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo
Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.
Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym
samym dopuszcza się lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w
pierwszym i drugim rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi
publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.

2390.

2517

[...]*

Sprzeciw wobec przeznaczeniu tak małej powierzchni obszar
obszaru Tynic-Osiedle na zabudowęję jednorodzinną i planu
wnoszę o jej zwiększenia

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga nieuwzględniona
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in.
od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa jak również pozostałych uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz
opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy
przy sporządzaniu planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
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Nie zgadza się na:
przekształcenie ulic Bogucianka i Bolesława Śmiałego
w drogi zbiorcze

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar
planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Proponuje:
zaplanować chodniki i remont drogi zgodnie z
przygotowanym już planem przygotowanym na
zlecenie Rady Dzielnicy VIII

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2392.

2519

[...]*

obszar
Nie zgadza się na:
przekształcenie ulic Bogucianka i Bolesława Śmiałego planu
w drogi zbiorcze

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Proponuje:
zaplanować chodniki i remont drogi zgodnie z
przygotowanym już planem przygotowanym na
zlecenie Rady Dzielnicy VIII

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2393.

2520

[...]*

Sprzeciw wobec przeznaczeniu tak małej powierzchni obszar
obszaru Tynic-Osiedle na zabudowęję jednorodzinną i planu
wnoszę o jej zwiększenia

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in.
od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa jak również pozostałych uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz
opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy
przy sporządzaniu planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

2394.

2522

[...]*

Żąda
dopuszczenia drugiej linii zabudowy, zgodnie z uwagą
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK

obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym
samym dopuszcza się lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w
pierwszym i drugim rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi
publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.
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wnoszących
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[...]*
Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).
[...]*

Sprzeciw wobec: znacznego poszerzania ulic
Heligundy i Walgierza Wdałego. Poprawę warunków
ruchu proponuję osiągnąć przez zmianę organizacji
ruchu

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar
planu

obszar
planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7

8

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2397.

2525

[...]*

Nie zgadza się z planowaniem ścieżki rowerowej
Kraków – Budapeszt przez centrum osiedla, w
zastępstwie można by ją zaplanować grzbietem wałów

Obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i
organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i
uzgodnienia.

2398.

2527

[...]*

obszar
Nie zgadza się na:
przekształcenie ulic Bogucianka i Bolesława Śmiałego planu
w drogi zbiorcze
Proponuje:
zaplanować chodniki i remont drogi zgodnie z
przygotowanym już planem przygotowanym na
zlecenie Rady Dzielnicy VIII

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

977

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2399.

2528

IMIĘ I
NAZWISKO
DOTYCZY
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
DZIAŁEK
uwagę:
3
4
5
Sprzeciw wobec przeznaczeniu tak małej powierzchni obszar
[...]*
obszaru Tynic-Osiedle na zabudowęję jednorodzinną i planu
wnoszę o jej zwiększenia

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in.
od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa jak również pozostałych uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz
opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy
przy sporządzaniu planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

2400.

2401.

2402.

2530

2531

2532

[...]*

[...]*

[...]*

Żąda
dopuszczenia drugiej linii zabudowy, zgodnie z uwagą
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

obszar
Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
planu
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Sprzeciw wobec: znacznego poszerzania ulic
Heligundy i Walgierza Wdałego. Poprawę warunków
ruchu proponuję osiągnąć przez zmianę organizacji
ruchu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

obszar
planu

obszar
planu

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym
samym dopuszcza się lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w
pierwszym i drugim rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi
publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2403.

2533

[...]*

Nie zgadza się z planowaniem ścieżki rowerowej
Kraków – Budapeszt przez centrum osiedla, w
zastępstwie można by ją zaplanować grzbietem wałów

Obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i
organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i
uzgodnienia.
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2404.

2535

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
[...]*
Nie zgadza się na:
przekształcenie ulic Bogucianka i Bolesława Śmiałego
w drogi zbiorcze

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar
planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Proponuje:
zaplanować chodniki i remont drogi zgodnie z
przygotowanym już planem przygotowanym na
zlecenie Rady Dzielnicy VIII

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2405.

2536

[...]*

Sprzeciw wobec przeznaczeniu tak małej powierzchni obszar
obszaru Tynic-Osiedle na zabudowęję jednorodzinną i planu
wnoszę o jej zwiększenia

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in.
od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa jak również pozostałych uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz
opinii i uzgodnień.
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy
przy sporządzaniu planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

2406.

2407.

2408.

2537

2539

2540

[...]*

[...]*

[...]*

Żąda
dopuszczenia drugiej linii zabudowy, zgodnie z uwagą
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

obszar
Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
planu
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Sprzeciw wobec: znacznego poszerzania ulic
Heligundy i Walgierza Wdałego. Poprawę warunków
ruchu proponuję osiągnąć przez zmianę organizacji
ruchu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

obszar
planu

obszar
planu

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym
samym dopuszcza się lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w
pierwszym i drugim rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi
publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
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UWAGA
NR:

1
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IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4

5

6

7

Wyjaśnienie
8
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2409.

2541

[...]*

Nie zgadza się z planowaniem ścieżki rowerowej
Kraków – Budapeszt przez centrum osiedla, w
zastępstwie można by ją zaplanować grzbietem wałów

Obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i
organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i
uzgodnienia.

2410.

2543

[...]*

Popiera budowę planowanej drogi na parking przy ul.
Promowej okrążającej od północy centrum osiedla

Obszar
planu

Sprzeciw:
utworzeniu drogi tranzytowej z ul. Bogucianka i
Bolesława Śmiałego.

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2411.

2412.

2413.

2544

2546
2547

[...]*

obszar
Nie zgadza się na
planowane wyburzenie budynku dawnego przedszkola, planu
który ma być przeznaczony po adaptacji na ośrodek
zdrowia.

[...]*

[...]*

Popiera budowę planowanej drogi na parking przy ul.
Promowej okrążającej od północy wzgórze Winnica.
Proponuje
aby początek tej drogi był wspólny z zaplanowanym
dojazdem do oczyszczalni ścieków.

Obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie
terenów mieszkaniowych położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza
Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono tereny w rejonie ul.
Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy
usługowej – usługi publiczne (UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako
przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

Nie było składanych wniosków do projektu planu o poszerzenie cmentarza.
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

980

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3
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DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
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4

5

6

7

Wyjaśnienie
8
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2414.

2415.

2416.

2548

2549

2550

[...]*

[...]*

[...]*

Żąda
dopuszczenia drugiej linii zabudowy, zgodnie z uwagą
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

obszar
Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
planu
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Sprzeciw wobec: znacznego poszerzania ulic
Heligundy i Walgierza Wdałego. Poprawę warunków
ruchu proponuję osiągnąć przez zmianę organizacji
ruchu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

obszar
planu

obszar
planu

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym
samym dopuszcza się lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w
pierwszym i drugim rzędzie zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi
publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2417.

2551

[...]*

obszar
Nie zgadza się na:
przekształcenie ulic Bogucianka i Bolesława Śmiałego planu
w drogi zbiorcze
Proponuje:
zaplanować chodniki i remont drogi zgodnie z
przygotowanym już planem przygotowanym na
zlecenie Rady Dzielnicy VIII

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia

981

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

IMIĘ I
NAZWISKO
wnoszących
uwagę:
3

TREŚĆ UWAGI

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

4

5

6

7

Wyjaśnienie
8
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2418.

2552

[...]*

Nie zgadza się z planowaniem ścieżki rowerowej
Kraków – Budapeszt przez centrum osiedla, w
zastępstwie można by ją zaplanować grzbietem wałów

Obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i
organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.
Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i
uzgodnienia.

2419.

2553

[...]*

Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż obszar
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul. planu
Bolesława Śmiałego

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2420.

2554

[...]*

Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż obszar
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul. planu
Bolesława Śmiałego

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

982

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2421.

2555

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż
[...]*
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul.
Bolesława Śmiałego

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar
planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2422.

2556

[...]*

Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż obszar
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul. planu
Bolesława Śmiałego

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2423.

2557

[...]*

Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż obszar
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul. planu
Bolesława Śmiałego

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2424.

2558

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż
[...]*
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul.
Bolesława Śmiałego

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
obszar
planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2425.

2559

[...]*

Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż obszar
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul. planu
Bolesława Śmiałego

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2426.

2560

[...]*

Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż obszar
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul. planu
Bolesława Śmiałego

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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2427.

2561

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż
[...]*
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul.
Bolesława Śmiałego

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

5
obszar
planu

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2428.

2562

[...]*

Odwołuję się od p.z.p. dla terenu Tyniec-Osiedle, gdyż obszar
jest złą koncepcja projektowanej ul. Dziewiarzy oraz ul. planu
Bolesława Śmiałego

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2429.

2563

[...]*

Wnosi o umieszczenie w p.z.p możliwości zabudowy
w drugiej linii

328 obręb
73

2430.

2564

[...]*

Sprzeciw wobec tak znacznego poszerzenia ulic
Bogucianka, Benedyktyńskiej i B. Śmiałego

obszar
planu

MN1
R2
KDL
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zgodności ze Studium oraz
ograniczeniami związanymi z projektowanym przebiegiem drogi KDD.

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
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2431.

2565

[...]*

Wnosi o możliwośćzabudowy w drugiej linii

328 obręb
73

2432.

2566

[...]*

obszar
Nie zgadza się na:
przekształcenie ulic Bogucianka i Bolesława Śmiałego planu
w drogi zbiorcze

MN1
R2
KDL
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Wyjaśnienie
8
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Proponuje:
zaplanować chodniki i remont drogi zgodnie z
przygotowanym już planem przygotowanym na
zlecenie Rady Dzielnicy VIII

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zgodności ze Studium oraz
ograniczeniami związanymi z projektowanym przebiegiem drogi KDD.

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2433.

2434.

2435.

2567

2568

2569

[...]*

[...]*

[...]*

Domaga się uaktualnienia map na których został
przedstawiony Plan Zagospodarowania i
uwzględniania w planie uwarunkowań
własnościowych.
W przedłożonym planie nie są naniesione na mapy
istniejące budynki, stąd projektowane drogi są na
terenach gdzie aktualnie stoją domy. Prowadzi się
nowe drogi do działek które dysponują już dostępem
do istniejących dróg.
W przedłożonym planie nie są naniesione istniejące
drogi: ul. Stępice droga zaprojektowana bez
końcowego odcinka.
Nie zgadza się na
planowane wyburzenie budynku dawnego przedszkola,
który ma być przeznaczony po adaptacji na ośrodek
zdrowia i plac zabaw dla dzieci z Przedszkola nr 133.

obszar
planu

Żąda
usunięcia zapisu całkowitego zakazu rozbudowy lub
nadbudowy domów zlokalizowanych przy ul.
Bogucianka i Bolesława Śmiałego z racji na zapis o
odległości 5 lub 8 m jezdni dla MN1, MN2, MN3,
MN4 (zakaz rozbudowy, nadbudowy).

obszar
planu

obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach
istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie
terenów mieszkaniowych położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza
Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono tereny w rejonie ul.
Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy
usługowej – usługi publiczne (UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako
przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę
projektowanych korytarzy transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub
rozbudową istniejących.
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
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budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2436.

2437.

2570

2571

[...]*

[...]*

obszar
Żąda
wykreślenia z planów ograniczenia możliwości
planu
zabudowy działek o szerokości mniejszej niż 16 m dla
terenów MN1, MN2 oraz mniejszej niż 20 m dla
terenów MN4 zgodnie z uwagą do planu Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
RMK (większość działek nie spełnia tego warunku – są
węższe).
Sprzeciw wobec zabrania części działki pod budowę
drogi

105/4

MN4
KDZ
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości
działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do
nowo wydzielanych działek budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie
ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako minimalny zgodnie z
przepisami odrębnymi.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

2438.

2572

[...]*

Domaga się uaktualnienia map na których został
przedstawiony Plan Zagospodarowania i
uwzględniania w planie uwarunkowań
własnościowych.
W przedłożonym planie nie są naniesione na mapy
istniejące budynki, stąd projektowane drogi są na
terenach gdzie aktualnie stoją domy. Prowadzi się
nowe drogi do działek które dysponują już dostępem
do istniejących dróg.
W przedłożonym planie nie są naniesione istniejące
drogi: ul. Stępice droga zaprojektowana bez
końcowego odcinka.

obszar
planu

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach
istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
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[...]*
Wnioskuje o:
1. ujęcie działek jako nieruch. przeznaczone pod zab.
Mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą (MN4)
2. ujęcie działki jako tereny zieleni urządzonej

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
1. 275/1,
275/2,
275/3,
275/4,
275/5,
275/6 i 166
obręb 76
2. 161
obręb 76

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:
6
Dotyczy działek
275/1, 275/2,
275/4, 275/5,
275/6:
ZP3

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI
7
Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Wyjaśnienie
8
Uwaga uwzględniona dla działki 161 która w projekcie planu znajduje się w
obrębie terenów zieleni urządzonej ZP3.
Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie
Działki zgodnie ze Studium znajdują się w obrębie terenów otwartych, w których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Dotyczy działki
275/3:
ZP3
R2
Dotyczy działki
166:
ZP3
ZL
R2
KDD
Dotyczy działki
161:
ZP3

2440.

2441.

2442.

2574

2575

2576

Wnioskuje o :
„Tryton”
Towarzystwo
powrócenie do etapu sporządzenia rzetelnego i
Ochrony
szczegółowego opracowania
Herpetofauny
ekofizjograficznego dla planu Tyniec Osiedle
ustalenie gdzie znajdują się cenne stanowiska
roślin i zwierząt podlegających ochronie
gatunkowej
Sprzeciw wobec
planowanej drogi w okolicach działek o
numerach 230/3, 231/1, 232, 233, 235 w
okolicach ul. Bagiennej

[...]*

[...]*

Wnioskuje o korektę granicy terenu budowlanego
zgodnie z załączonym pozwoleniem na budowę

230/3,
231/1, 232,
233, 235 w
okolicach
ul.
Bagiennej,

276/2
obręb 76

obszar
Wnosi o:
1. przeznaczenie dotychczasowych obszarów R2 oraz planu
RL objętych MPZP Tyniec Osiedle znajdujących się
przy drodze Nad Czerną, po obu jej stronach w
pasach o szerokości 50 m na odcinku do działki nr
264
R1, R2 oraz RL przy drodze Bolesłąwa
Śmiałego po obu jej stronach w pasach o
szerokości 50 m
R1, ZP2 przy drodze Heligundy po obu jej
stronach w pasach o szerokości 50 m
R2 przy drodze Grodzisko po obu jej stronach

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

MN4
R2

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Kształtowania Środowiska
Urzędu Miasta Krakowa stanowisko gniewosza plamistego występuje na
południowym stoku Wzgórza Bogucianka w rejonie US2 – boiska sportowego.
Projekt planu nie przewiduje budowy drogi w rejonie wskazywanych w uwadze
działek. Przeciwnie, jest to teren wskazany w planie jako rolniczy, objęty zakazem
zabudowy oraz strefą ochrony wartości przyrodniczych.
Zatrzymanie procedury uchwalania planu i powrócenie do etapu sporządzenia
opracowania ekofizjograficznego jest bezzasadne z uwagi na fakt, iż dokument ten
został sporządzony w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Opracowana została
również Prognoza Oddziaływania na Środowisko do projektu planu. Całość
dokumentacji uzyskała pozytywne opinie i uzgodnienia instytucji, o których mowa
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.
Uwaga nieuwzględniona
Działka zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Nie uwzględnienie uwagi nie unieważnia pozwolenia na budowę
Uwaga nieuwzględniona
Zakres uwagi jest zbyt ogólny. Autor wskazuje na ujednolicenie szerokości pasów
zabudowy wzdłuż istniejących dróg bez względu na istniejące uwarunkowania.
Uwzględnienie uwagi złożonej przez jedną osobę, może naruszać interesy
właścicieli nieruchomości, objętych uwagą.
Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in.
od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Krakowa jak również pozostałych uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz
opinii i uzgodnień.
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TREŚĆ UWAGI
4
w pasach o szerokości 50
R2 przy drodze Danusi Jurandówny po obu
jej stronach w pasach o szerokości 50 m
ZP1, R2 przy drodze Dziewiarzy po obu jej
stronach w pasach o szerokości 50 m
R2 przy drodze Bogucianka po obu jej
stronach w pasach o szerokości 50 m
R2 przy drodze Juranda ze Spychowa po obu
jej stronach w pasach o szerokości 50 m
ZP2 się przy drodze Browarnianej po obu jej
stronach w pasach o szerokości 20 m
R1, RL objętych MPZP Tyniec Osiedle
znajdujących się przy drodze Promowej po
obu jej stronach w pasach o szerokości 20 m

DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

5

6

7

na obszar typu MN5 – tereny zabudowy mieszkalnej z
ustaleniami jak MN1 określonymi w paragrafie 13
wraz z dodatkowym, uzupełniającym przeznaczeniem:
parkingi z infrastrukturą obsługi ruchu turystycznego
mieszczącą gastronomię i zaplecze techniczne.
Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej 191/2
obręb 75
16
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową
Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej 191/2
obręb 75
2
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

Wyjaśnienie
8
Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy
przy sporządzaniu planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i
organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.
Zapisy dopuszczające lokalizację usług są wystarczające z uwagi na charakter
osiedla.

MN4
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

MN4
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

989

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2445.

2446.

2580

2581

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
[...]*
Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej
[...]*
2
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

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

Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie działki jako budowlanej (MN) jednorodzinnej

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
191/2
obręb 75

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
MN4
KDD

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

230 obręb
75
(brak
działki we
wskazanym
obrębie)
177 obręb MN4
75
KDL
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo za wyjątkiem części działki przeznaczonej pod
obsługę komunikacyjną

Brak możliwości zidentyfikowania działki w obszarze planu - brak działki we
wskazanym obrębie

2447.

2582

[...]*

Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie działki jako budowlanej (MN) jednorodzinnej

2448.

2583

[...]*

Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie działki jako budowlanej (MN) jednorodzinnej

177 obręb
75

MN4
KDL
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo za wyjątkiem części działki przeznaczonej pod
obsługę komunikacyjną

2449.

2584

[...]*

Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie działki jako budowlanej (MN) jednorodzinnej

177 obręb
73

MN4
KDL
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo za wyjątkiem części działki przeznaczonej pod
obsługę komunikacyjną oraz tereny ZP2

2450.

2585

[...]*

Wnioskuje o:
Zakwalifikowanie działki jako budowlanej (MN) jednorodzinnej

177 obręb
73

MN4
KDL
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa częściowo
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
częściowo
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo za wyjątkiem części działki przeznaczonej pod
obsługę komunikacyjną oraz tereny ZP2

990

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2451.

2452.

2453.

2586

2587

2588

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
[...]*
Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej
10
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

[...]*

[...]*

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
191/2
obręb 75

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
MN4
KDD

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej 191/2
obręb 75
10
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

MN4
KDD

Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej 191/2
obręb 75
10
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

MN4
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

991

Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2454.

2455.

2456.

2589

2590

2591

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
[...]*
Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej
10
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

[...]*

[...]*

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
191/2
obręb 75

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
MN4
KDD

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej 191/2
obręb 75
12
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

MN4
KDD

Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej 191/2
obręb 75
12
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

MN4
KDD

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2457.

2458.

2459.

2592

2593

2594

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
[...]*
Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej
12
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

[...]*

[...]*

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
191/2
obręb 75

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
MN4
KDD

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Jako współwłaściciel działki przy ul. Świętojańskiej 191/2
obręb 75
12
Protestuje przeciw:
Poszerzeniu tejże ulicy w kierunku zachodnim kosztem
prywatnej własności
Poszerzenie jest bezzasadne z racji tego że droga jest
drogą dojazdową z minimalnym ruchem pojazdów.
Ponadto droga ta została poszerzona kilka lat temu ale
od strony wschodniej.
Tereny od strony wschodniej ul. Świętokrzyskiej są
własnością Państwa (Miejską?) i wzdłuż całej ulicy
tąwłaśnie stroną biegnie linia energetyczna w
odległości kilku metrów od brzegu drogi.
Bezzasadne jest także planowane połączenie ulicy
Świętojańskiej z UlicąToporczyków wzdłuż działki
191/2 drogą inną niż piesząlub rowerową

MN4
KDD

Sprzeciw wobec utworzenia KDW na obszarze

MN4
R2
KDW
KDD

162/5 przy
ul.
Grodzisko

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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Lp.

UWAGA
NR:

1

2

2460.

2461.

2462.

2463.

2595

2597

2598

2599

IMIĘ I
NAZWISKO
TREŚĆ UWAGI
wnoszących
uwagę:
3
4
Sprzeciw wobec utworzenia KDW na obszarze
[...]*

[...]*

[...]*

[...]*

DOTYCZY
DZIAŁEK
5
162/5 przy
ul.
Grodzisko

obszar
Popiera
budowę planowanej drogi od północy wokół Winnicy. planu
Początek tej drogi powinien być wspólny z
zaplanowana drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków
a nie w najbardziej niebezpiecznym miejscu ul.
Bolesława Śmiałego

Domaga się uaktualnienia map na których został
przedstawiony Plan Zagospodarowania i
uwzględniania w planie uwarunkowań
własnościowych.
W przedłożonym planie nie są naniesione na mapy
istniejące budynki, stąd projektowane drogi są na
terenach gdzie aktualnie stoją domy. Prowadzi się
nowe drogi do działek które dysponują już dostępem
do istniejących dróg.
W przedłożonym planie nie są naniesione istniejące
drogi: ul. Stępice droga zaprojektowana bez
końcowego odcinka.
Nie zgadza się na
planowane wyburzenie budynku dawnego przedszkola,
który ma być przeznaczony po adaptacji na ośrodek
zdrowia i plac zabaw dla dzieci z Przedszkola nr 133.

obszar
planu

obszar
planu

USTALENIA
PROJEKTU
PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA
UWAGI

6
MN4
R2
KDW
KDD

Wyjaśnienie

7
Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

8
Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Prezydent Miasta
Krakowa
nie uwzględnił
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje
nieuwzględniona
przez Radę Miasta
Krakowa

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom
budowlanym dostępności do dróg publicznych, co szczegółowo określono w § 14
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
art. 2 pkt. 12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r.
Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są nie posiadają wymaganych parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada
niezbędne opinie i uzgodnienia.
Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r.
– pismo znak: ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
Uwaga nieuwzględniona
Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach
istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.

Uwaga nieuwzględniona
Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie
terenów mieszkaniowych położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza
Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono tereny w rejonie ul.
Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy
usługowej – usługi publiczne (UP1) – w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako
przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

* 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
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