Załącznik do Zarządzenia Nr 1085/2012
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-04-23
WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA – ZYGMUNTA STAREGO” W KRAKOWIE
Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 10 czerwca 2011 r.
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 10 czerwca 2011 r.
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 11 lipca 2011 r.
Wnioski do planu można było składać w terminie od 10 czerwca 2011 r. do 11 lipca 2011 r.
W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie.
Lp.

NR
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lub
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

TREŚĆ WNIOSKU
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ROZSTRZYGNIĘCIE
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KTÓREJ
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WNIOSEK
WNIOSEK
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(numery działek
UWZGLĘDNIONY NIEUWZGLĘDNION
i obrębów)

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku –
w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych
częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)

Y

1.

1.

2.

1.

3.
22.06.2011

4.
[...]*

T.W. Co. Sp. z o.o.
SP. k.

2.

2.

27.06.2011

[...]*

3.

3.

30.06.2011

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

5.
Wnosi o możliwość realizacji inwestycji pod
nazwą: „budynek biurowo – usługowy, drugie
skrzydło prostopadłe do już zrealizowanego o
pow. zabudowy 413 m2 i wysokości 14 m oraz
dobudowa hali – wiaty stalowej do istniejącej już
hali magazynowej o pow. ca. 450 m2.

6.
dz. nr 239/14,
239/16 obr. 49
Krowodrza

Wnosi o:
1) zabudowę jednorodzinną z budynkami
gospodarczymi
2) Sąsiednia zabudowa jednorodzinna od strony
południowej oraz tereny gospodarcze od strony
północnej uzasadniają wnioskowany kierunek
zabudowy. Istotne znaczenie w takim właśnie
przeznaczeniu ma planowana budowa trasy
Balickiej, która wyklucza jakikolwiek
rekreacyjny charakter tego terenu.
Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

dz. nr 213
obr. 48 Krowodrza

Nieuwzględniony

dz. nr 209
obr. 48 Krowodrza
część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Nieuwzględniony

1

7.
Częściowo
uwzględniony

8.
Częściowo
nieuwzględniony

9.
W projekcie planu zakres uwzględnienia dotyczy przeznaczenia
terenu pod zabudowę usługową.
Zakres nieuwzględnienia dotyczy przyjętych w projekcie planu
rozwiązań szczegółowych tj. sposobu i zasad kształtowania
zabudowy (wskaźnika terenu biologicznie czynnego, wskaźnika
powierzchni zabudowy, wskaźnika intensywności zabudowy,
wysokości zabudowy, zakazu lokalizacji wiat).
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny zieleni publicznej ZP”, a także
wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni i
parków rzecznych”. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nie może naruszać ustaleń Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze

4.

4.

30.06.2011

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

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

dz. nr 195
obr. 48 Krowodrza
część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Nieuwzględniony

5.

5.

01.07.2011

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

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

dz. nr 203
obr. 48 Krowodrza
część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Nieuwzględniony

6.

6.

06.07.2011

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

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,

dz. nr 205
obr. 48 Krowodrza
część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Nieuwzględniony

2

określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.

podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

7.

7.

07.07.2011

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

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

dz. nr 186
obr. 48 Krowodrza
część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Nieuwzględniony

8.

8.

05.07.2011

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

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części

dz. nr 185
obr. 48 Krowodrza
część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Nieuwzględniony

3

Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami

przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

9.

9.

05.07.2011

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

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

dz. nr 201
obr. 48 Krowodrza
część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Nieuwzględniony

10.

10.

05.07.2011

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

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

dz. nr 208, 218
obr. 48 Krowodrza

Nieuwzględniony

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania

dz. nr 177
obr. 48 Krowodrza

11.

11.

05.07.2011

[...]*

działka nr 218
zlokalizowana poza
granicami planu

4

Nieuwzględniony

terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Działka nr 218 zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
działki objętej granicami planu (dz. nr 208).
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami

przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

12.

13.

12.

13.

06.07.2011

05.07.2011

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

[...]*

część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

dz. nr 182
obr. 48 Krowodrza

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki Rudawy
przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a

dz. nr 180, 192
obr. 48 Krowodrza

Nieuwzględniony

część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

części działek
zlokalizowane poza
granicami planu

5

Nieuwzględniony

planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Części działek zlokalizowane są poza granicami planu. W związku
z powyższym - ze względów formalnych - nie podlegają
rozpatrzeniu wnioski w zakresie dotyczącym działek, bądź ich
części, położonych poza granicami planu. Niniejsze rozpatrzenie
dotyczy więc tylko części działek objętych granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych

druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

14.

15.

16.

14.

15.

16.

06.07.2011

08.07.2011

08.07.2011

[...]*

[...]*

[...]*

Wnosi o:
1) wykupienie przez Miasto działki nr 184 o
obszarze 0,2840 ha w całości
bądź
2) opracowanie planu zabudowy jednorodzinnej
o niskiej intensywności dla wszystkich
działek, podobnie jak na sąsiednich terenach
po drugiej stronie Młynówki
lub
3) ustanowienie terenów budowlanych
(zabudowa jednorodzinna o niskiej
intensywności) na pozostawionym obszarze
po oddzieleniu części na Park Młynówka
Królewska.

dz. nr 184
obr. 48 Krowodrza

Wnosi o:
1) zmianę przeznaczenia działki nr 122 na
działkę o przeznaczeniu pod budownictwo
jednorodzinne pod budowę dwóch nowych
domów jednorodzinnych
2) przeznaczenie sąsiednich działek pod
budownictwo jednorodzinne z
wykluczeniem możliwości budownictwa
przemysłowego lub komercyjnego.

dz. nr 122
obr. 48 Krowodrza

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności (w
dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki
Rudawy przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w
całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a

dz. nr 187
obr. 48 Krowodrza

Ad. 1 - 3
nieuwzględniony

część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Ad. 1 i 2
nieuwzględniony

tylko niewielki
fragment działki
zlokalizowany w
granicach planu

część działki
zlokalizowana poza
granicami planu
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Nieuwzględniony

granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działek nie jest zgodne z ustaleniami
aktualnie obowiązującego Studium, wg którego leżą one poza
„granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działki te położone są w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Ad. 1 Proponowane we wniosku wykupienie działki nie należy do
regulacji ustalanych i określanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Ad. 2 i 3 Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z
ustaleniami obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza
„granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Tylko niewielki fragment działki zlokalizowany w granicach
planu, przeważająca część działki zlokalizowana jest poza
granicami planu. Wnioski dotyczące działek, bądź ich części,
położonych poza granicami planu nie podlegają rozpatrzeniu.
W związku z powyższym - ze względów formalnych - niniejsze
rozpatrzenie dotyczy tylko części działki objętej granicami planu.
Ad. 1 i 2 Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z
ustaleniami obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza
„granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny zieleni publicznej ZP”, a także
wskazanym jako przestrzeń kształtowania „systemu zieleni i
parków rzecznych”. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nie może naruszać ustaleń Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.
Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych

druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego.

17.

18.

17.

18.

08.07.2011

08.07.2011

[...]*

[...]*

19.

19.

08.07.2011

[...]*
SAO Investment
sp. z o.o.

20.

20.

08.07.2011

[...]*

Wnosi o:
1) dopuszczenie na przedmiotowej działce
niewielkiej zabudowy o charakterze
rekreacyjnym
2) aby dopuszczalna intensywność zabudowy
wynosiła 0,2 przy obowiązku zachowania co
najmniej 80% powierzchni biologicznie
czynnej.

dz. nr 178
obr. 48 Krowodrza

Wnosi o ochronę przed zabudową terenów
przylegających do ciągu spacerowego
Młynówka Królewska oraz o poszerzenie tej
strefy na tereny na południe od Młynówki
Królewskiej obejmując swoim zasięgiem
przynajmniej taki sam obszar jak zakreślony po
stronie północnej.

dz. nr 90/4, 91/4
obr. 48 Krowodrza

Wnosi o umieszczenie w treści przedmiotowego
mpzp wytycznych dotyczących
zagospodarowania przedmiotowej działki
zgodnych z parametrami przyjętymi w projekcie
decyzji o warunkach zabudowy dla tego
obszaru, a są to m. in.:
rodzaj zabudowy: usługowa
wskaźnik wielkości powierzchni
projektowanej i istniejącej zabudowy – 42%
udział powierzchni biologicznie czynnej -20%
wysokość górnej elewacji frontowej – 11m
dach płaski o kącie nachylenia połaci do 15
stopni.
Wnosi o umieszczenie w treści przedmiotowego
mpzp wytycznych dotyczących
zagospodarowania przedmiotowej działki
zgodnych z decyzją o ustaleniu warunków
zabudowy z dn. 05.07.2011 r. wydaną przez

dz. nr 239/15
obr. 49 Krowodrza

Ad. 1 i 2
nieuwzględniony

część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

Uwzględniony z
zastrzeżeniem

części działek
zlokalizowane poza
granicami planu

dz. nr 242/11
obr. 49 Krowodrza

7

Częściowo
uwzględniony

Częściowo
nieuwzględniony

Nieuwzględniony

granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu. Wnioski
dotyczące działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z powyższym - ze
względów formalnych - niniejsze rozpatrzenie dotyczy tylko
części działki objętej granicami planu.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Części działek zlokalizowane są poza granicami planu. W związku
z powyższym - ze względów formalnych - nie podlegają
rozpatrzeniu wnioski w zakresie dotyczącym działek, bądź ich
części, położonych poza granicami planu. Niniejsze rozpatrzenie
dotyczy więc tylko części działek objętych granicami planu.
Intencja wniosku jest zbieżna z ustaleniami projektu planu.
Projekt planu nie wyznacza terenów pod budownictwo poza tymi,
które w stanie istniejącym są już w dużym stopniu zainwestowane
lub stanowią tereny, które Studium wskazuje do zainwestowania.
Zastrzeżenie dotyczy szerokości terenów zieleni po południowej
stronie Młynówki Królewskiej - szerokość tego obszaru
uzależniona jest od przebiegu granic opracowania planu.
W projekcie planu zakres uwzględnienia dotyczy przeznaczenia
terenu pod zabudowę usługową.
Zakres nieuwzględnienia dotyczy przyjętych w projekcie planu
rozwiązań szczegółowych tj. sposobu i zasad kształtowania
zabudowy (wskaźnika terenu biologicznie czynnego, wskaźnika
powierzchni zabudowy, wskaźnika intensywności zabudowy)

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze

21.

21.

08.07.2011

[...]*
Przedsiębiorstwo
Badawczo –
Produkcyjno –
Handlowe
TECHGLASS Sp. z
o.o.

22.

22.

08.07.2011

[...]*

23.

23.

08.07.2011

[...]*
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

Prezydenta Miasta Krakowa numer AU2/6730.2/2103/2011, a są to m. in.:
rodzaj zabudowy: usługowa
wskaźnik wielkości powierzchni
projektowanej zabudowy – 34%
udział powierzchni biologicznie czynnej -20%
wysokość górnej attyki/głównej kalenicy – 8,0
m z tolerancją do 0,5 m.
Wnosi o:
1) utrzymanie w planie obecnej funkcji
usługowo – przemysłowej dla
przedmiotowej działki.
2) możliwość przebudowy lub nadbudowy
istniejących obiektów.
3) możliwość budowy nowych obiektów w
ramach przyjętych wskaźników oraz
ograniczeń przestrzennych i funkcjonalnych.
Wnosi o przeznaczenie przedmiotowej działki
pod zabudowę przemysłową analogiczną do
sąsiadującej – tj. hal, magazynów, stacji paliw
itp., ewentualnie pod innego rodzaju zabudowę
(z zachowaniem odstępu od torów, rzeki i in.
wymaganych odrębnymi przepisami).

Wnosi o:
1) przeznaczenie działek nr 258/1, 258/2, 259/1
w całości na tereny rekreacyjne z
możliwością realizowania na tym terenie
obiektów infrastruktury sportu i rekreacji –
jako przeznaczenie podstawowe.
2) umożliwienie na dz. nr 259/2 realizacji
zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywności, włącznie obszaru tras
komunikacyjnych – jako przeznaczenie
podstawowe.
3) przeznaczenie dz. nr 85/3 w całości pod
tereny zielone i rekreacyjne – jako
przeznaczenie podstawowe.
4) nie planowanie na przedmiotowym obszarze
uciążliwej zabudowy usługowo –
komercyjnej o wysokiej intensywności.

określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.

dz. nr 170
obr. 48 Krowodrza

Częściowo
uwzględniony

dz. nr 242/11
obr. 49 Krowodrza

Ad. 1 dz. nr
258/1, 258/2,
259/1,
obr. 48 Krowodrza

Ad. 1
uwzględniony
częściowo

Częściowo
nieuwzględniony

W projekcie planu zakres uwzględnienia dotyczy przeznaczenia
terenu pod zabudowę usługową wraz z ustaleniem sposobu i zasad
jej kształtowania.
Zakres nieuwzględnienia dotyczy przeznaczenia terenu pod
zabudowę przemysłową.

Nieuwzględniony

Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Ad. 1 W projekcie planu zakres uwzględnienia dotyczy
przeznaczenia działek pod teren zieleni urządzonej, w którym
dopuszcza się możliwość lokalizacji terenowych urządzeń
sportowych i rekreacyjnych w postaci budowli stanowiących
niezadaszone boiska do gier, gimnastyki i lekkoatletyki z
zastosowaniem nawierzchni naturalnych. Ponadto w wyznaczonej
części terenu dopuszcza się możliwość lokalizacji budynku
zaplecza sportowego.
Zakres nieuwzględnienia dotyczy wyznaczenia podstawowego
przeznaczenia pod obiekty infrastruktury sportu i rekreacji.
Ad. 2. Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z
ustaleniami obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza
„granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Ad. 4. Wniosek uwzględniony z zastrzeżeniem: projekt planu nie
wyznacza terenów pod budownictwo poza tymi, które w stanie
istniejącym są już w dużym stopniu zainwestowane lub stanowią
tereny, które Studium wskazuje do zainwestowania.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu.
W związku z powyższym - ze względów formalnych - nie
podlegają rozpatrzeniu wnioski w zakresie dotyczącym działek,
bądź ich części, położonych poza granicami planu. Niniejsze
rozpatrzenie dotyczy więc tylko części działek objętych granicami

Ad. 1
nieuwzględniony
częściowo

Ad. 2 dz. nr 259/2,
obr. 48 Krowodrza

Ad. 2
nieuwzględniony
Ad. 3 dz. nr 85/3
obr. 48 Krowodrza

Ad. 3
uwzględniony

Ad. 4 cały obszar
objęty planem

Ad. 4
uwzględniony
z zastrzeżeniem

24.

24.

08.07.2011

[...]*

Wnosi o przyjęcie w sporządzanym planie
zmiany w zakresie granic ww. planu wyłączając
część działki nr 93/3 oznaczonej jako teren o
przeznaczeniu pod zabudowę – B, zgodnie z
zakresem użytków na mapie ewidencji gruntów

dz. nr 93/3
obr. 48 Krowodrza
część działki
zlokalizowana poza
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Nieuwzględniony

25.

26.

27.

25.

26.

27.

11.07.2011

11.07.2011

11.07.2011

[...]*
BIENE Sp. z o.o.

[...]*

[...]*

oraz wypisie z ewidencji gruntów.

granicami planu

Wnosi o

dz. nr 167/1, 167/2,
167/3, 168
obr. 48 Krowodrza

1) przeznaczenie przedmiotowych działek pod
zabudowę o wysokości do 16m oraz elewacji
frontowej o długości do 100 (aktualna długość
istniejącej zabudowy).
2) powierzchnię zabudowy do 50%
3) powierzchnię biologicznie czynną nie większą
jak 30%
4) przeznaczenie pod funkcje użyteczności
publicznej, mieszkalno – usługowe, biurowe,
zamieszkania zbiorowego sportowe i
rekreacyjne.
Wnosi o
1) przeznaczenie przedmiotowych działek pod
zabudowę o wysokości do 16m oraz elewacji
frontowej o długości do 100 (aktualna długość
istniejącej zabudowy).
2) powierzchnię zabudowy do 50%
3) powierzchnię biologicznie czynną nie większą
jak 30%
4) przeznaczenie pod funkcje użyteczności
publicznej, mieszkalno – usługowe, biurowe,
zamieszkania zbiorowego sportowe i
rekreacyjne.
Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę
jednorodzinną.

Ad. 1-3
nieuwzględniony

Ad. 4
uwzględniony
częściowo

dz. nr 167/1, 167/2,
167/3, 168
obr. 48 Krowodrza

Ad. 1-3
nieuwzględniony

Ad. 4
uwzględniony
częściowo

dz. nr 198
obr. 48 Krowodrza

Ad. 4
nieuwzględniony
częściowo

Ad. 4
nieuwzględniony
częściowo

Nieuwzględniony

część działki
zlokalizowana poza
granicami planu

28.

28.

08.07.2011

[...]*

Wnosi o:
1) uwzględnienie w planie zagospodarowania
przestrzennego możliwości zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności
(w dalszej części obszaru istnieje zabudowa,
podobnie jak na sąsiednich obszarach: po
drugiej stronie traktu Młynówki przy ul.
Balickiej jak również od strony rzeki
Rudawy przy ul. Brzegowej).
2) opracowania planu dla ujętych działek w

dz. nr 206
obr. 48 Krowodrza
część działki
zlokalizowana poza
granicami planu
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Nieuwzględniony

planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Zmiana granic planu
nie jest możliwa na obecnym etapie jego sporządzania. Wymaga
podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały o przystąpieniu do
sporządzania projektu planu w innych granicach.
Ad. 1-3 W projekcie planu zakres nieuwzględnienia dotyczy
przyjętych w nim rozwiązań szczegółowych tj. sposobu i zasad
kształtowania zabudowy (wysokości zabudowy, wskaźnika
powierzchni zabudowy, wskaźnika terenu biologicznie czynnego).
Ad. 4 W projekcie planu zakres uwzględnienia dotyczy
przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową.
Nieuwzględnienie dotyczy pozostałych wnioskowanych
przeznaczeń.

Ad. 1-3 W projekcie planu zakres nieuwzględnienia dotyczy
przyjętych w nim rozwiązań szczegółowych tj. sposobu i zasad
kształtowania zabudowy (wysokości zabudowy, wskaźnika
powierzchni zabudowy, wskaźnika terenu biologicznie czynnego).
Ad. 4 W projekcie planu zakres uwzględnienia dotyczy
przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową.
Nieuwzględnienie dotyczy pozostałych wnioskowanych
przeznaczeń.

Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu.
W związku z powyższym - ze względów formalnych - nie
podlegają rozpatrzeniu wnioski w zakresie dotyczącym działek,
bądź ich części, położonych poza granicami planu. Niniejsze
rozpatrzenie dotyczy więc tylko części działek objętych granicami
planu.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Część działki zlokalizowana jest poza granicami planu.
W związku z powyższym - ze względów formalnych - nie
podlegają rozpatrzeniu wnioski w zakresie dotyczącym działek,
bądź ich części, położonych poza granicami planu. Niniejsze
rozpatrzenie dotyczy więc tylko części działek objętych granicami
planu.
Granice planu ustalone zostały Uchwałą Nr XII/129/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. Projekt planu nie może
ustalać przeznaczeń oraz sposobów i zasad zagospodarowania
terenów położonych poza jego granicami.

całości (według mapy tylko część działki
będzie posiadała plan zagospodarowania a
druga już nie), rozsądnym wydaje się
ustalenie planu dla przylegających działek w
całości, z uwzględnieniem części
przylegającej do ul. Zygmunta Starego

29.

29.

11.07.2011

[...]*
Polski Klub
Ekologiczny
Okręg Małopolska

30.

30.

07.07.2011

[...]*

Wnosi o niedopuszczanie do dalszej urbanizacji
i zabudowy blokami mieszkalnymi na całej
długości Młynówki Królewskiej oraz
bezwzględną ochronę tego terenu jako
wartościowego przyrodniczo i kulturowo.
Wnosi o ujęcie w miejscowym planie działek nr
228, 197, 200, 202, 219 jako działek
budowlanych.

cały obszar objęty
planem

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Nieuwzględniony

dz. nr 228, 197,
200, 202, 219
obr. 48 Krowodrza
część działek nr
197, 200, 202
zlokalizowana poza
granicami planu,
działki nr 219, 228
w całości
zlokalizowane poza
granicami planu.

31.

31.

11.07.2011

[...]*
[...]*
Wspólnota
Mieszkaniowa
budynku przy ul.
Rydla 22

32.

32.

06.07.2011

[...]*

Wnosi o niedopuszczenie do zabudowania
historycznego parku „Młynówka Królewska”,
która jest pięknym szlakiem spacerowo –
rowerowym, jednym z nielicznych w Krakowie,
o dużej powierzchni zieleni, która oczyszcza i
regeneruje powietrze, a dzięki niskiej zabudowie
dzielnicy Bronowice jest idealnym i jedynym
naturalnym „wentylatorem” naszego miasta, a w
szczególności dzielnicy Bronowice.
Wnosi o włączenie działki nr 114 obr. 48
Krowodrza do sporządzanego planu
zagospodarowania.

cały obszar objęty
planem

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

dz. nr 114
obr. 48 Krowodrza

Uwzględniony
zastrzeżeniem

niewielki fragment
działki
zlokalizowany jest
poza granicami
planu.
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Zmiana granic planu nie jest możliwa na obecnym etapie jego
sporządzania. Wymaga podjęcia przez Radę Miasta nowej
uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu planu w innych
granicach.
Wnioskowane przeznaczenie działki nie jest zgodne z ustaleniami
obowiązującego Studium, wg którego leży ona poza „granicami
terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Intencja wniosku jest zbieżna z ustaleniami projektu planu.
Według ustawy projekt planu nie może naruszać ustaleń Studium.
Projekt planu nie wyznacza terenów pod budownictwo poza tymi,
które w stanie istniejącym są już w dużym stopniu zainwestowane
lub stanowią tereny, które Studium wskazuje do zainwestowania.
Część działek nr 197, 200, 202 zlokalizowana jest poza granicami
planu, działki nr 219, 228 w całości zlokalizowane są poza
granicami planu. W związku z powyższym - ze względów
formalnych - nie podlegają rozpatrzeniu wnioski w zakresie
dotyczącym działek, bądź ich części, położonych poza granicami
planu. Niniejsze rozpatrzenie dotyczy więc tylko części działek
objętych granicami planu.
Wnioskowane przeznaczenie działek nie jest zgodne z ustaleniami
aktualnie obowiązującego Studium, wg którego leżą one poza
„granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania”.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz
kierunki i zasady rozwoju, działki te położone są w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.
Intencja wniosku jest zbieżna z ustaleniami projektu planu.
Według ustawy projekt planu nie może naruszać ustaleń Studium.
Projekt planu nie wyznacza terenów pod budownictwo poza tymi,
które w stanie istniejącym są już w dużym stopniu zainwestowane
lub stanowią tereny, które Studium wskazuje do zainwestowania.

W treści wniosku nie wpisano spodziewanego przeznaczenia lub
innych oczekiwań. Działka dz. nr 114 obr. 48 Krowodrza zawiera
się w granicach sporządzanego planu z wyjątkiem niewielkiego
północnego fragmentu, który zlokalizowany jest poza granicami
planu.
Zastrzeżenie: W projekcie planu północna część działki została
przeznaczona pod Tereny Kolejowe, w związku z projektem
budowy połączenia kolejowego pomiędzy Międzynarodowym
Portem Lotniczym Kraków-Balice a miastem. Pozostała część
działki, w związku z dyspozycjami Studium, pod Tereny Zieleni.
Wg dyspozycji Studium, określających strukturę przestrzenną oraz

kierunki i zasady rozwoju, działka ta położona jest w obszarze
określonym jako „tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń
produkcyjna) ZO”, a także wskazanym jako przestrzeń
kształtowania „systemu zieleni i parków rzecznych”. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń
Studium.

33.

33.

11.07.2011

[...]*
reprezentowany przez
[...]*

34.

34.

11.07.2011

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

Wnosi o uwzględnienie w planowanym
zagospodarowaniu tego rejonu drogi dojazdowej
o odpowiedniej szerokości, umożliwiającej
dojazd samochodem do działki 178/8 (wraz z
wjazdem na jej teren z drogi Zygmunta Starego
– dz. nr 238/1)
Wnosi o zabezpieczenie wykonania w planie
odpowiednio szerokiej ulicy Zygmunta Starego
umożliwiającej swobodny ruch i wjazd
samochodów osobowych i technicznych do
działek nr 178/10, 178/8, 178/11 i 178/5 przez
działkę 178/7 i 178/9, które to działki zostały
przewidziane jako dojazd do wymienionych
nieruchomości.

dz. nr 238/1
obr. 1 Krowodrza

Uwzględniony

dz. nr 238/1
obr. 1 Krowodrza

Uwzględniony

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

Wyjaśnienia uzupełniające:
1. Umiejscowienie - wg przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą” - rozpatrzenia wniosków do planu w początkowej fazie procedury planistycznej powoduje, że kryteria rozpatrywania wniosków do planu na
tym etapie sporządzania planu, muszą być ogólne i odniesione w szczególności do wymagań formalno-prawnych. Rozpatrzenie wniosków do planu na tym etapie nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej
kolejnych etapach (m.in. – opracowania projektu planu, opiniowania, uzgodnień oraz wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu) mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o końcowym uwzględnieniu lub
nie uwzględnieniu wniosku w ostatecznym projekcie planu.
2. W związku z powyższym, jako podstawowe kryteria rozpatrzenia wniosków przyjęto, w szczególności:
1) spełnienie warunków formalnych, tj.: termin, forma i sposób złożenia wniosku, położenie terenu objętego wnioskiem (w obszarze planu, poza obszarem planu) oraz przedmiot wniosku (dotyczy, nie dotyczy) regulacji ustalanych i określanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy),
2) zapewnienie zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
3. Obecne rozpatrzenie wniosków do planu nie ogranicza uczestnictwa zainteresowanych (w tym wnioskodawców) w dalszym procesie sporządzania planu. Zgodnie z ustawą zainteresowani mają możliwość udziału w dalszym procesie planistycznym,
w szczególności na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Będą mogli wówczas zapoznać się ze sposobem i zakresem uwzględnienia i wykorzystania ich wniosków
do planu oraz składać uwagi do projektu planu, podlegające rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa, a później (na etapie uchwalania planu) rozstrzygnięciom Rady Miasta Krakowa.
4. Nieuwzględnienie wniosków z powodu niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa ma charakter wstępny. Zgodnie z ustaleniami Studium granica między terenami wskazanymi do zainwestowania,
a otwartymi ma charakter orientacyjny i jej ostateczny przebieg może ulec zmianie na dalszym etapie prac nad planem - w przypadkach określonych w Studium.
5. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w sprawie 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 „Młynówka Królewska – Zygmunta Starego”,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).
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