
Załącznik do Zarządzenia Nr 1310/2012 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-05-18 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „PRĄDNIK CZERWONY – PÓŁNOC” 

 

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 16 września 2011 r. 

Obwieszczenia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa 16 września 2011 r. 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 25 października 2011 r.  

Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Krakowa sporządza projekt planu rozpatrując wnioski, które wpłynęły w terminie podanym w ogłoszeniu 

i obwieszczeniu. 

W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) 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 

NIE- 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 17.10.2011 [...]* 

1. Działki: 67/108, 67/150, 67/118, 67/160 przeznaczyć jako tereny usług komercyjnych (istnieje 
tam zabudowa handlowo-usługowa).  

67/108; 67/150; 67/118; 

67/160 

obr. 22 Śródmieście 

Uwzględniony 

częściowo 

Nieuwzględniony 

częściowo 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie istniejącej 

zabudowy usługowej w obrębie działek 67/108, 67/150, 67/160. 

 

Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości zabudowy 

usługowej w obrębie działki 67/118. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie możliwości 

lokalizacji miejsc postojowych, w obrębie wydzielonych dróg 

wewnętrznych w obrębie działki 67/95. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie przeznaczenia 

części działek 67/103 i 70 pod zieleń urządzoną, za wyjątkiem 

tych części nieruchomości, które są przeznaczone pod istniejącą 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tereny dróg oraz 

miejsca postojowe. 

 

Działka 67/10 znajduje się poza obszarem planu. 

2. Działkę 67/95 przeznaczyć pod miejsca postojowe aut – parking.  
67/95 

obr. 22 Śródmieście 

3. Południową część działek 67/10, 67/103, 70 przeznaczyć na tereny zieleni urządzonej.  
70; 67/103; 67/10 

obr. 22 Śródmieście 

2 2 18.10.2011 
[...]* 

[...]* 

Wnioskodawca proponuje, aby:  

 
1. Każda zmiana związana z wydaniem pozwolenia na budowę będzie szeroko konsultowana z 

mieszkańcami tego terenu, włącznie z zablokowaniem decyzji pozwolenia budowy. 

2. Tereny należące do spółdzielców „Prądnik Czerwony” powinny być wykluczone z planu 
zagospodarowania przestrzennego, nie powinny być „sztucznie” dogęszczane. 

3. Plan zagospodarowania przestrzennego musi dbać o rewitalizację historycznie już powstałego 

obszaru na terenie „Prądnik Czerwony – Północ” tylko remontując i polepszając już powstałą 

strukturę.  

4. W celu naprawienia błędu przy budowie boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Nr 2, obok 

bloków mieszkalnych przy ul. Strzelców 7, 7a i 7b w celu zmniejszenia uciążliwości 
znajdujących się w odległości do 10 m ww. boisk proponuję:  

 Postawić podwójne ogrodzenie (dla samych boisk oraz teren sportowy należący do 
Szkoły), 

 W element ogrodzenia terenu Szkoły od strony budynków mieszkalnych wbudować ekran 
akustyczny, 

 Wyburzenia konstrukcji betonowych skat parku jako najbardziej hałaśliwego elementu, 

 Wyłączenie oświetlenia solarnego i zamykania boisk po godzinie 21.00, 

 Wprowadzenie patroli policji dla regularnej kontroli „ciszy nocnej” w godzinach 22.00-
6.00, osoby odpowiedzialne za złamanie „ciszy nocnej” powinny być karane mandatem w 

wysokości 500 zł każdorazowo.  

Cały obszar objęty planem, 

w tym teren Szkoły 

Podstawowej Nr 2 

i rejon bloków 

mieszkalnych przy ulicy 

Strzelców 7, 7a, 7b. 

Uwzględniony 

częściowo 

Nieuwzględniony 

częściowo 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie punktów 1, 2, 4, gdyż 

wskazywana treść nie dotyczy materii regulowanej ustaleniami 

planów miejscowych. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 3. Ustalenia 

planu miały na celu przede wszystkim dążyć do rehabilitacji 

zabudowy blokowej, m.in. poprzez jej uporządkowanie, a także 

zachowanie i rozszerzenie terenów zieleni urządzonej. 
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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 

NIE- 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 3 21.10.2011 [...]* 

Wnosi o umieszczenie w mpzp „Prądnik Czerwony – Północ”  zakazu wprowadzania nowej 

zabudowy na działkach 67/89, 67/92, 67/154, 67/97.  

 
(Wnioskodawca przedstawia opis istniejącej zabudowy na ww. działkach oraz uzasadnienie 

wniosku.)  

67/89; 67/92; 67/154; 67/97 

obr. 22 Śródmieście 

Uwzględniony 

częściowo 

Nieuwzględniony 

częściowo 

Wniosek uwzględniony częściowo. Ustalenia planu mają na celu 

utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania 

terenów, stąd w analizowanym obszarze dopuszcza się jedynie 

istniejące formy zagospodarowania. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie wprowadzenia zakazu 

realizacji nowej zabudowy. Szczegółowo określone w części 

tekstowej ustalenia planu są wystarczające dla utrzymania 

obecnego sposobu zagospodarowania. 

4 4 24.10.2012 
Dominik Jaśkowiec 

Radny Miasta Krakowa 

1. Przeznaczenie terenu wewnątrz osiedla Prądnik Czerwony pomiędzy blokami przy ul. 

Strzelców, a ul. Powstańców pod urządzoną zieleń publiczną z towarzyszącymi jej obiektami 
sportowymi i rekreacyjnymi, zgodnie z decyzją WZ wydaną dla Spółdzielni Mieszkaniowej 

Prądnik Czerwony.  

Obszar planu 
Uwzględniony 

częściowo 

Nieuwzględniony 

częściowo 

Wniosek uwzględniony w zakresie pkt. 1 – 5, 7, 10 - 13.  

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 8 i 9, 

w sposób umożliwiający wyznaczenie wydzielonych parkingów, 

a także miejsc postojowych w obrębie wydzielonych dróg. 

 

Wniosek nieuwzględniony częściowo w zakresie pkt. 6.  

Ustalenia projektu planu odnoszą się do rehabilitacji zabudowy 

blokowej, a nie rewitalizacji i w tym zakresie ustalenia planu są 

wystarczające. 

2. Zachowanie funkcji sportowej i rekreacyjnej dla terenu, na którym zlokalizowane są korty 
tenisowe przy ul. Strzelców 11a, Strzelców 15b.  

3. Zachowanie funkcji edukacyjnej i sportowo – rekreacyjnej dla terenu Szkoły Podstawowe nr 2 

przy ul. Strzelców 5a.  

4. Przeznaczenie terenu urządzonego ogródka jordanowskiego i skweru wraz z wybiegiem dla 
psów położonego przy ul. Strzelców 15 pod urządzoną zieleń publiczną sankcjonującą funkcję 

rekreacyjną tego obszaru.  

5. Zachowanie funkcji zieleni publicznej dla obszarów, na których zlokalizowane są ogródki 

jordanowskie będące w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony.  

6. Uwzględnienie w planie zapisów związanych z rewitalizacją osiedla Prądnik Czerwony.  

7. Przeznaczenie terenu pomiędzy ul. Łuszczkiewicza, a Szkołą Podstawową nr 2 pod 
ogólnodostępny parking z obsługą komunikacyjną od ul. Sudolskiej uwzględniający obsługę 

przedmiotowej szkoły poprzez wydzieloną drogę od strony południowo-zachodniej.  

8. Przeznaczenie terenu pomiędzy budynkiem Przedszkola nr 178 przy ul. Sudolskiej, a boczną 
drogą osiedlową (przecznicą z ul. Majora) pod ogólnodostępny parking.  

9. Zwiększenie miejsc parkingowych na pozostałych obszarach osiedla Prądnik Czerwony.  

10. Wprowadzenie wskaźnika co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie dla nowo 

planowanej zabudowy wielorodzinnej, jak też podwyższonych wskaźników liczby miejsc 

parkingowych przypadających na nowo projektowaną powierzchnię biurową.  

11. Wprowadzenie możliwości budowy na terenie osiedla Prądnik Czerwony podziemnych 
parkingów.  

12. Opracowanie docelowego układu dróg wewnętrznych, obsługi parkingowej i komunikacyjnej 

dla obszaru usług znajdującego się pomiędzy ul. Powstańców, a linią kolejową Kraków – 
Warszawa.  

13. Ochronę przeciwpowodziową dla obszaru planu.  

5 5  24.10.2011 [...]* 

Wnosi o zachowanie dotychczasowego przeznaczenia obszaru położonego pomiędzy ulicami 
Strzelców i Powstańców na park. 

 

(Wnioskodawca przedstawia opis istniejącego zagospodarowania oraz uzasadnienie wniosku.) 

Obszar planu Uwzględniony  

Treść wniosku jest nieprecyzyjna. 

 

W projekcie planu wyznacza się tereny zieleni urządzonej (ZP) 

oraz zieleni urządzonej parkowej (ZPp) na obszarach dotychczas 

użytkowanych pod funkcję rekreacyjną i parkową.  

6 6 25.10.2011 HEMAG Sp. J. 
Wnosi o opinię dotyczącą planowanej intensywnej i wysokiej (ok. 12 pięter)  

zabudowy wielomieszkaniowej z usługami komercyjnymi w niższych kondygnacjach.  

109; 108/2 

obr. 22 Śródmieście 
 Nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami planu wnioskowany obszar znajduje się 

w obrębie terenu Ui.2, tj. tereny zabudowy usługowej – usługi 

inne, w obrębie którego ustala się przeznaczenie podstawowe 

pod usługi, co jest zgodne z ustaleniami obowiązującego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Krakowa.  

7 7 25.10.2011 
BR Development Sp. z o.o. 

w likwidacji 

1. Wnosi o zapisy dotyczące możliwości realizacji na działkach planowanej zabudowy 

komercyjnej (UC) głównie w zakresie funkcji biurowo – usługowych jako funkcji podstawowej, 

z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na wyższych kondygnacjach jako 
funkcji uzupełniającej. 

74/6; 74/2 

obr. 22 Śródmieście 

Uwzględniony 

częściowo 

Nieuwzględniony 

częściowo 

Wniosek uwzględniony częściowo. 

 

Zgodnie z ustaleniami planu wnioskowany obszar znajduje się 

w obrębie terenu Ui.6, tj. tereny zabudowy usługowej – usługi 

inne, w obrębie którego ustala się przeznaczenie podstawowe 

pod usługi, co jest zgodne z ustaleniami obowiązującego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Krakowa. 

2. Wnosi o przyjęcie dla ww. przeznaczenia następujących łącznych wskaźników urbanistycznych: 

 Współczynnik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu – do 50%, 

 Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 10%, 

 Maksymalna wysokość zabudowy – 33 m (11 kondygnacji), 

 Maksymalna szerokość zabudowy – 85 m. 
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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 

NIE- 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Wnosi o przyjęcie dla ww. przeznaczenia zgodnie z ustaleniami Studium następujących 
wskaźników miejsc parkingowych: 

 max. 12 stanowisk na 1000 m² pow. użytkowej i 12 /100 zatrudnionych – dla 

przeznaczenia UC, 

 min. 0,9 stanowiska parkingowego na mieszkanie – dla przeznaczenia MW.  

Wniosek nieuwzględniony w zakresie możliwości dopuszczenia 

na wyższych kondygnacjach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jako funkcji uzupełniającej. 

 

Wniosek uwzględniony w zakresie wskaźnika powierzchni 

zabudowy (do 50%). 

 

Wniosek uwzględniony częściowo dla wskaźnika ilości miejsc 

postojowych liczonego wyłącznie względem powierzchni 

użytkowej w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi 

inne. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie wskaźników terenu 

biologicznie czynnego; wysokości zabudowy; ilości miejsc 

postojowych dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 

 

Projekt planu nie reguluje parametru maksymalnej szerokości 

zabudowy. 

8 8 25.10.2011 
ARGE Nieruchomości  

Sp. z o.o. 

1. Wnosi o przyjęcie w planie dla wskazanych działek przeznaczenia jako teren zabudowy usług 
wielofunkcyjnych UC (komercyjnych): 

a) z podstawowym przeznaczeniem terenów pod inwestycje związane z komercyjną 

działalnością usługową: handel detaliczny, handel hurtowy, gastronomia, hotelarstwo, 
usługi biurowe i administracji, instytucje finansowe, usługi komunikacji, w tym w 

szczególności stacje paliw płynnych i gazowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi: 

myjnie samochodowe, stacje kontroli pojazdów, stacje obsługi /serwis samochodowy. 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: wysokość 

budynków do 25 m (bez określania wysokości minimalnej); powierzchnia zabudowy – max. 

70%; powierzchnia biologicznie czynna – min. 5%; dachy płaskie, 
b) z dopuszczalnym przeznaczeniem terenów: jako urządzenia infrastruktury technicznej 

związane z obsługą i zagospodarowaniem terenu, niezbędne dla funkcjonowania budynków 

miejsca parkingowe (naziemne i podziemne), dojścia i podjazdy do budynków, zieleń 
urządzona wraz z elementami małej architektury.  

73/2; 73/4; 73/5; 73/6; 

73/7; 74/3; 74/5; 74/6 

obr. 22 Śródmieście 

Uwzględniony 

częściowo 

Nieuwzględniony 

częściowo 

Wniosek uwzględniony częściowo. 

 

Zgodnie z ustaleniami planu wnioskowany obszar znajduje się 

w obrębie terenu Ui.6, tj. tereny zabudowy usługowej – usługi 

inne, w obrębie którego ustala się przeznaczenie podstawowe 

pod usługi, co jest zgodne z ustaleniami obowiązującego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Krakowa. Ponadto wskazywane 

nieruchomości znajdują się pasie drogi publicznej KDZ, co jest 

zgodne z wytycznymi ZIKiT. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie wielkości wskaźnika 

powierzchni zabudowy oraz terenu biologicznie czynnego. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie wnioskowanych 

rodzajów zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

W projekcie planu „Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji – 

przedsięwzięć mogących w rozumieniu przepisów odrębnych 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy 

inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej”. 

 

Ustalenia planu spełniają wytyczne ZIKiT w zakresie 

planowanego układu komunikacyjnego. 

 

Ustalenia planu dopuszczają możliwość budowy oraz 

przebudowy wyłącznie zabudowy określonej w planie. 

2. Wnosi o możliwość realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. 

stacje paliw płynnych, stacje obsługi / serwis samochodowy (w tym budowa, rozbudowa, 
nadbudowa, odbudowa, przebudowa, montaż instalacji). 

3. Wnosi o rozbudowę układu drogowego Al. 29 Listopada oraz zapewnienie dostępu 

bezpośrednio z drogi publicznej Al. 29 Listopada poprzez 2 niezależne wjazdy i wyjazdy oraz z 

możliwością budowy „lewoskrętów” z Al. 29 Listopada na teren ww. działek ARGE, zarówno 
jadąc z kierunku centrum Krakowa, jak i z kierunku Węgrzc (i dalej z Warszawy) – dla wjazdu i 

wyjazdu jako niezależne. 

4. Wnosi o możliwość budowy nowych obiektów o wnioskowanym przeznaczeniu oraz o 
możliwość rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, przebudowy istniejących budynków. 

 

(Wnioskodawca przedstawia opis istniejącego zagospodarowania oraz dołącza otrzymaną decyzję 
WZ nr AU-2/7331/3834/08 z dnia 23.10.2008 r. N podstawie ustaleń decyzji trwają prace nad 

projektem budowlanym.)  

9 9 25.10.2011 

Izba Gospodarcza Reklamy 
Zewnętrznej 

w Warszawie -  

[...]* 

1. Wnosi o dopuszczenie w projekcie planu w obrębie terenu głównych dróg publicznych i 
terenów przylegających (tereny oznaczone jako KD… oraz tereny przylegające do nich, np. 

tereny usługowe, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, etc.): 

 Urządzeń reklamowych (dwustronnych) o pow. reklamowej każdej ze stron do 3 m² (np. 
citylighty) z zachowaniem minimalnej odległości między nimi (np. 15 m), 

 Urządzeń reklamowych o pow. do 9 m² (np. citycroll, superscroll) z zachowaniem 
minimalnej odległości między nimi (np. 30 m), 

 Słupów reklamowych, 

 Reklamy na meblach miejskich (np. stojaki na rowery) z zachowaniem minimalnej 

odległości między nimi (np. 3 m), 

 Reklamy w wiatach przystankowych, 

 Reklamy na budynkach wraz z zachowaniem minimalnych odległości między nimi (np.  
10 m), 

 Reklamy na kioskach. 

Obszar planu 
Uwzględniony 

częściowo 

Nieuwzględniony 

częściowo 

Wniosek uwzględniony częściowo poprzez dopuszczenie: 

„wielkogabarytowych urządzeń reklamowych, przez które należy 

rozumieć elementy reklamowe i informacyjne, wolnostojące albo 

umieszczone na budynkach lub budowlach: 

a) płaszczyznowe o powierzchni ekspozycji większej niż – 5 m², 

b) trójwymiarowe o wymiarach, z których co najmniej jeden 

przekracza – 1,5 m, 

c) słupy i maszty o wysokości przekraczającej – 10 m, od 

poziomu terenu”, 

wyłącznie w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi 

inne; terenów obiektów i urządzeń komunikacji; terenów 

parkingów wydzielonych; terenów infrastruktury technicznej 



 4 

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 

NIE- 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Uzupełnienia projektu planu o dodatkowe zapisy zapewniające zrównoważony rozwój 
przestrzenny, tj. m.in. określenie miejsc gdzie nie należy umieszczać reklam 

(szczegóły Wnioskodawca zamieszcza w treści wniosku).  

elektroenergetyki oraz terenów infrastruktury technicznej 

ciepłownictwa. 

 

W pozostałych terenach, ze względu na konieczność dążenia do 

rehabilitacji zabudowy blokowej zakazuje się budowy 

wielkogabarytowych urządzeń reklamowych. 

* 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  rozpatrzenia wniosków nie podlega  zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

6. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

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

- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Prądnik Czerwony Północ,  

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


