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Załącznik do Zarządzenia Nr 630/2009 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2009 r. 

 

 

 

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „OPATKOWICE PÓŁNOC” 

 

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej w dniu 6 lutego 2009 r. 

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 6 lutego 2009 r.  

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 10 marca 2009r. 

W ww. terminie zostały złożone wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie. 

 

Lp. 
NR 

wniosku 

 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy 

w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU  
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków 

nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych 

z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

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

1.  1.  16.02.2009 [...]* Wniosek o przekształcenie działki rolnej na 

działkę budowlaną z późniejszym podziałem 

na 10 lub 11 mniejszych działek budowlanych 

wraz z wytyczeniem prywatnej drogi 

dojazdowej, między działką nr 152 i nr 200.  

152 

obręb 83 Podgórze. 

Uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Wnioskowana działka według ustaleń Studium położona jest w terenach 

o przeważającej funkcji  mieszkaniowej niskiej intensywności MN, gdzie głównym 

kierunkiem zagospodarowania przestrzennego jest realizacja zabudowy 

jednorodzinnej, w gabarycie i formie oraz układzie zgodnym warunkami i tradycją 

lokalną.  

 

Działka znajduje się także w strefie kształtowania systemu przyrodniczego, 

w obrębie której sposób zagospodarowania podporządkowany jest ochronie wartości 

i zasobów przyrodniczych, oraz w zasięgu strefy ochrony i kształtowania krajobrazu 

gdzie ustalenia Studium wprowadzają ochronę przed zainwestowaniem terenów 

stanowiących wartościowe elementy krajobrazu otwartego oraz komponowanie 

nowej zabudowy z uwzględnieniem powiązań widokowych w skali lokalnej 

i miejskiej. 

 

Warunki zabudowy, ewentualne podziały działek, stopień i zakres zagospodarowania 

przestrzennego na tym terenie określony będzie na dalszym etapie prac 

planistycznych po rozpatrzeniu wszelkich uwarunkowań przestrzennych 

(tj. m.in. stanu istniejącego, uwarunkowań ekofizjograficznych). 

 

Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej będą analizowane w dalszych etapach 

sporządzania planu i uzależnione od rozwiązań przestrzennych, poddawanych 

uzgodnieniom i opiniowaniu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych przez właściwe 

organy i instytucje. 

2.  2.  02.03.2009 [...]* Wniosek o przekwalifikowanie działki na: 

1. Działkę budowlaną – domki 

jednorodzinne, 

 

2. Działkę komercyjną. 

 

Oraz prośba o wytyczenie dróg dojazdowych 

do tej działki.  

119 

obręb 83 Podgórze. 

 

 

 

 

2.Uwzględniony 

 

1. Nieuwzględniony 

   z zastrzeżeniem 

1.,2. Wnioskowana działka według ustaleń Studium położona jest w terenach UC/P 

tj. terenów o przeważającej funkcji usług komercyjnych, gdzie głównym 

kierunkiem zagospodarowania przestrzennego jest realizacja zabudowy 

usługowej – obiektów i urządzeń umożliwiających realizację przedsięwzięć 

komercyjnych wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym 

wielorodzinnym i o przeważającej funkcji produkcyjnej z przewidzianą 

zabudową związaną z produkcją, wytwórczością i przetwórstwem. 

Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej może być rozstrzygnięte na dalszym 

etapie prac z uwzględnieniem kontekstu uwarunkowań lokalnych. 

 

Warunki zabudowy, stopień i zakres zagospodarowania przestrzennego na tym 

terenie określony będzie na dalszym etapie prac planistycznych po rozpatrzeniu 

wszelkich uwarunkowań przestrzennych (tj. m.in. stanu istniejącego, 
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Lp. 
NR 

wniosku 

 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy 

w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU  
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków 

nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych 

z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

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

uwarunkowań ekofizjograficznych). 

 

Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej będą analizowane w dalszych 

etapach sporządzania planu i uzależnione od rozwiązań przestrzennych, 

poddawanych uzgodnieniom i opiniowaniu w zakresie rozwiązań 

komunikacyjnych przez właściwe organy i instytucje. 

3.  3.  09.03.2009 TELE-FONIKA Kable 

Sp. z o.o. S.K-A 

 

Wniosek o uwzględnienie wymienionych 

działek w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego jako tereny 

UC/P. 

1.  

73/26 

obręb 86 Podgórze, 

 

97/7, 98/7, 102/4, 

103/4, 108/2, 109, 

115, 116, 117/1, 120, 

122, 123, 124, 125, 

127, 129, 131/2, 133, 

134, 135, 136, 139, 

142, 81/7, 96/7 

oraz wschodnia 

przeważająca część 

działek 157/2 i 155, 

obręb 83 Podgórze 

 

2. 

159/3, 76, 71 

oraz zachodnia część 

działek 157/2 i 155, 

obręb 83 Podgórze 

 

 

 

 

 

3. 

73/28 

obręb 86 Podgórze 

 

79/6, 68, 64/10 

obręb 83 Podgórze 

 

 

4. 

73/10, 73/12, 73/24, 

73/25, 73/27, 73/9 

obręb 86 Podgórze 

 

97/6, 98/6, 102/3, 

103/3, 108/1, 131/1, 

157/1, 64/9, 65/2, 

79/5, 81/6, 83/1, 84/1, 

84/5, 85/1, 88/1, 89/1, 

90/1, 96/6 

obręb 83 Podgórze 

1. Uwzględniony 

    z zastrzeżeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nieuwzględniony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nieuwzględniony 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nieuwzględniony 

1. Wnioskowane działki według ustaleń Studium położone są w terenach UC/P 

tj. terenach przeważającej funkcji usług komercyjnych, gdzie głównym 

kierunkiem zagospodarowania przestrzennego jest realizacja zabudowy 

usługowej – obiektów i urządzeń umożliwiających realizację przedsięwzięć 

komercyjnych wraz z możliwym uzupełniającym programem mieszkaniowym 

wielorodzinnym i o przeważającej funkcji produkcyjnej z przewidzianą 

zabudową związaną z produkcją, wytwórczością i przetwórstwem (zastrzeżenie 

dotyczy działek 73/26 obręb 86 Podgórze oraz działki 115 obręb 83 Podgórze - 

przewidzianych w Studium jako rezerwa terenu na korytarz drogowy). Warunki 

zabudowy, stopień i zakres zagospodarowania przestrzennego na tym terenie 

określony będzie na dalszym etapie prac planistycznych po rozpatrzeniu 

wszelkich uwarunkowań przestrzennych (tj. m.in. stanu istniejącego, 

uwarunkowań ekofizjograficznych). 

 

 

 

2. Wnioskowane działki według ustaleń Studium położone są w terenach 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN, gdzie 

głównym kierunkiem zagospodarowania przestrzennego jest realizacja 

zabudowy jednorodzinnej, w gabarycie i formie oraz układzie zgodnym 

z warunkami i tradycją lokalną. Zagospodarowanie działek jako UC/P 

spowodowałoby niezgodność projektu planu z ustaleniami Studium, a więc 

naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 ustawy. Ponadto, dopuszczenie 

wnioskowanego przeznaczenia mogło by stać w kolizji z oczekiwaniami 

właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

 

3. Wnioskowane działki według ustaleń Studium położone są w terenie ZP - 

zieleni publicznej, gdzie głównym kierunkiem zagospodarowania 

przestrzennego jest kształtowanie miejskiego systemu zieleni publicznej 

ogólnodostępnej w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze. W związku 

z powyższym uwzględnienie wniosku dla tych działek spowodowałoby 

niezgodność projektu planu z ustaleniami Studium, a więc naruszenie przepisów 

art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 ustawy. 

 

4. Działki zlokalizowane są poza obszarem objętym planem i wniosek ich 

dotyczący z przyczyn formalnych nie może być uwzględniony.  
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Lp. 
NR 

wniosku 

 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy 

w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU  
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków 

nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych 

z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

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

4.  4.  10.03.2009 [...]* 

 

Wniosek o przekształcenie działki na działkę 

komercyjno-produkcyjną i działkę 

budowlano-mieszkaniową. 

154 

obręb 83 Podgórze 

Uwzględniony 

częściowo 

 Wnioskowana działka według ustaleń Studium położona w części zachodniej 

w terenach o przeważającej funkcji  mieszkaniowej niskiej intensywności MN, gdzie 

głównym kierunkiem zagospodarowania przestrzennego jest realizacja zabudowy 

jednorodzinnej, w gabarycie i formie oraz układzie zgodnym warunkami i tradycją 

lokalną, natomiast w części wschodniej w terenach UC/P, tj. terenach przeważającej 

funkcji usług komercyjnych, gdzie głównym kierunkiem zagospodarowania 

przestrzennego jest realizacja zabudowy usługowej – obiektów i urządzeń 

umożliwiających realizację przedsięwzięć komercyjnych wraz z możliwym 

uzupełniającym programem mieszkaniowym wielorodzinnym i o przeważającej 

funkcji produkcyjnej z przewidzianą zabudową związaną z produkcją, 

wytwórczością i przetwórstwem.  

 

Warunki zabudowy, stopień i zakres zagospodarowania przestrzennego na tym 

terenie określony będzie na dalszym etapie prac planistycznych po rozpatrzeniu 

wszelkich uwarunkowań przestrzennych (tj. m.in. stanu istniejącego, uwarunkowań 

ekofizjograficznych). 

 

Szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej będą analizowane w dalszych etapach 

sporządzania planu i uzależnione od rozwiązań przestrzennych, poddawanych 

uzgodnieniom i opiniowaniu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych przez właściwe 

organy i instytucje. 
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK 

 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. Umiejscowienie - wg przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą” - rozpatrzenia wniosków do planu w początkowej fazie procedury planistycznej powoduje, że kryteria rozpatrywania wniosków do planu na 

tym etapie sporządzania planu, muszą być ogólne i odniesione w szczególności do wymagań formalno-prawnych. Rozpatrzenie wniosków do planu na tym etapie nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej 

kolejnych etapach (m.in. – opracowania projektu planu, opiniowania, uzgodnień oraz wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu) mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o końcowym uwzględnieniu lub 

nie uwzględnieniu wniosku w ostatecznym projekcie planu. 

2. W związku z powyższym, jako podstawowe kryteria rozpatrzenia wniosków przyjęto, w szczególności: 

1) spełnienie warunków formalnych, tj.: termin, forma i sposób złożenia wniosku, położenie terenu objętego wnioskiem (w obszarze planu, poza obszarem planu) oraz przedmiot wniosku (dotyczy, nie dotyczy) regulacji ustalanych i określanych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy), 

2) zapewnienie zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 

3. Obecne rozpatrzenie wniosków do planu nie ogranicza uczestnictwa zainteresowanych (w tym wnioskodawców) w dalszym procesie sporządzania planu. Zgodnie z ustawą zainteresowani mają możliwość udziału w dalszym procesie planistycznym, 

w szczególności na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Będą mogli wówczas zapoznać się ze sposobem i zakresem uwzględnienia i wykorzystania ich wniosków 

do planu oraz składać uwagi do projektu planu, podlegające rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa, a później (na etapie uchwalania planu) rozstrzygnięciom Rady Miasta Krakowa. 

4. Nieuwzględnienie wniosków z powodu niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa ma charakter wstępny. Zgodnie z ustaleniami Studium granica między terenami wskazanymi do zainwestowania, 

a otwartymi ma charakter orientacyjny i jej ostateczny przebieg może ulec zmianie na dalszym etapie prac nad planem - w przypadkach określonych w Studium. 

5. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w zakresie nieuwzględnienia wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

6. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

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

- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ”Opatkowice – Północ”,  

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

 


