
Załącznik do Zarządzenia Nr 2343/2012 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „CZYŻYNY – PAS STARTOWY” 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2011 r. i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął  

z dniem 9 stycznia 2012 r. 

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 
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NIERUCHOMOŚCI, 
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ROZSTRZYGNIĘCIE 
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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 05.01.2012 

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

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

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

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

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

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

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

[...]* 

Wnoszą o zmianę przeznaczenia działek nr 170/9 i 157/112 na działki 

budowlane, związane z budową budynków mieszkalnych. 
157/112, 170/9  

Wniosek 

nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działka 157/112 obr. 7 

znajduje się w obrębie terenów zieleni publicznej ZP oraz jest częścią 

pasa startowego dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny, wskazanego do 

ochrony, zgodnie z wytycznymi Wydziału Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – Oddziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa. 

 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działka 170/9 obr. 7 

znajduje się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych 

UP, tym samym brak jest podstaw na dopuszczenie dla tej nieruchomości 

funkcji mieszkaniowej. 

2 2 09.01.2012 

Budimex 

Nieruchomości Sp. z 

o.o. 

1. W zakresie przeznaczenia podstawowego:  

objęcie w/w terenu przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy 

mieszkalnej wielorodzinnej wraz z dopuszczeniem zabudowy 

usługowej jako przeznaczenia uzupełniającego (dopuszczalnego) w 

zabudowie głównych ciągów komunikacji kołowej oraz komunikacji 

pieszej. Dodatkowo dla obszaru dawnego pasa startowego lotniska 

oraz terenów zlokalizowanych w osi widokowej „hangar – kościół” o 

ustalenie przeznaczenia pod lokalizację terenów rekreacji i zieleni 

publicznej - szczegóły wg załącznika graficznego wniosku. 

2. W zakresie przebiegu linii zabudowy: 

a) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy dla ulicy Stella-

Sawickiego wyznaczonej w odległości nie większej niż 45 m od 

granicy z działką drogową nr 268/7 - szczegóły wg załącznika 

graficznego nr 1 do wniosku 

b) ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy pokrywającej się z 

północnymi i południowymi granicami działek dawnego pasa 

startowego lotniska w linii rozgraniczenia w/w pasa - szczegóły wg 

załącznika graficznego nr 1 do wniosku 

3. W zakresie wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu: 

ustalenie wskaźnika zainwestowania dla nowej zabudowy do 25% 

terenu oraz przyjęcie udziału powierzchni biologicznie czynnej do 

wartości min. 25% powierzchni terenu inwestycji lub w zakresie 

parametru intensywności zabudowy o ustalenie w/w wskaźnika nie 

mniej niż 1,9. 

4. W zakresie wysokości o ustalenie w/w parametru na poziomie: 

a) do 34 m (do 8 kondygnacji) jako całkowitego gabarytu budynków 

lokalizowanych po zachodniej stronie osi „hangar-kościół” z 

dopuszczeniem miejscowego zwiększenia wysokości do 55 m (16 

kondygnacji) dla utworzenia akcentów urbanistycznych 

podkreślających przebieg dawnego pasa startowego. 

b) do 38 m (do 12 kondygnacji) jako całkowitego gabarytu budynków 

lokalizowanych po wschodniej stronie osi „hangar-kościół” - 

szczegóły wg załącznika graficznego wniosku. 

5. W zakresie geometrii dachów: 

ustalenie dachów płaskie zgodnie z cechami okolicznej zabudowy 

118/103, 118/104, 

118/105, 118/106, 

118/107, 118/108, 

118/109, 118/110, 

118/113, 118/36, 

118/14, 118/15, 

118/75, 118/76, 

118/77, 118/78, 

118/79, 118/80, 

118/66, 118/67, 

118/68, 118/69, 

118/70, 118/71, 

118/72, 118/81, 

118/82, 118/83, 

118/84, 118/85, 

118/86, 118/87, 

118/88, 118/89, 

118/90, 156/21, 

156/22, 156/23, 

156/24, 156/25, 

156/26, 156/27, 

156/28, 156/6, 156/30, 

156/29, 156/7, 156/8, 

156/9, 156/2, 156/3, 

156/10, 156/11, 

156/12, 156/13, 

156/14, 156/15, 

156/16, 156/17, 

156/18, 156/19, 

156/20, 157/268, 

157/269, 157/270, 

157/271, 157/272, 

157/273, 157/274, 

157/275, 157/49, 

157/50, 157/51, 

157/52, 157/20, 

Wniosek 

uwzględniony 

częściowo 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 1. 

Zasięg przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną oraz pod zieleń urządzoną określono w oparciu o ustalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krakowa oraz wytyczne Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, 

m.in. w zakresie ochrony środowiska kulturowego. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 2. 

W projekcie planu w jego zachodniej części wskazano tereny pod 

realizację zabudowy usługowej U.5 oraz pod realizację parkingów 

wydzielonych KP.2. Mając na uwadze powyższe funkcje, brak jest 

podstaw do wyznaczania tak „głęboko” nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 43), obiekty budowlane 

przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej 

krawędzi jezdni (w terenie zabudowy) co najmniej: 8 m dla dróg 

wojewódzkich i powiatowych; 6 m dla dróg gminnych. Wskazany 

w projekcie planu przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy zabezpiecza 

w przyszłości możliwość obsługi terenu U.5 poprzez drogę serwisową. 

 

Z kolei ze względu na ochronę pasa startowego wskazuje się na 

konieczność odsunięcia planowanej zabudowy od linii rozgraniczających 

terenów przestrzeni publicznych PP.1 (pas startowy). Zakres tego 

odsunięcia jest zgodny z istniejącą zabudową po północnej stronie pasa 

startowego (teren w planie MW.1). W tym celu w analizowanym obszarze 

wprowadzono obowiązującą linię zabudowy. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 3. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dopuszcza się 

wskaźniki intensywności zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej 

w przedziale od 1,0 do 1,9. 

 

Dla analizowanych terenów w projekcie planu wskazuje się: wyższy 

wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy, tj. 35% i wyższy 

wskaźnik minimalny powierzchni terenu biologicznie czynnego, tj. 35%. 
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NIE 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. W zakresie zapotrzebowania na miejsca parkingowe - w oparciu o 

zapisy Studium Miasta Krakowa, ustalonymi dla strefy miejskiej – o 

wyznaczenie następujących parametrów: 

a) 0,6 -0,9 stanowiska parkingowego na mieszkanie, tj. jak dla obszaru 

MW, 

b) max. 12 stanowisk na 1000 m2 pow. użytkowej i 12 na 100 

zatrudnionych, tj. jak dla obszaru UC, 

max. 20 stanowisk na 100 zatrudnionych,tj. jak dla obszaru UP. 

157/21, 157/131, 

157/132, 157/133, 

157/134, 157/135, 

157/136, 157/137, 

157/138, 157/139, 

157/140, 157/141, 

157/142, 157/143, 

157/144, 157/145, 

157/146, 157/147, 

157/148, 157/149, 

157/150, 157/278, 

157/279, 157/280, 

157/281, 157/282, 

157/283, 157/325, 

157/65, 157/66, 

157/68, 157/53, 

157/54, 157/55, 

157/34, 157/35, 

157/151, 157/56, 

157/57, 157/36, 

157/37, 157/152, 

157/153, 157/154, 

157/155, 157/156, 

157/157, 157/158, 

157/159, 157/160, 

157/161, 157/162, 

157/163, 157/164, 

157/165, 158/11, 

157/69, 157/70, 

157/71, 157/72, 

157/73, 157/74, 

157/75, 157/76, 

157/77, 157/78, 

157/166, 157/167, 

157/168, 157/169, 

157/170, 157/171, 

157/172, 157/173, 

157/174, 157/187, 

157/186, 157/185, 

157/184, 157/183, 

157/182, 157/181, 

157/180, 157/179, 

157/178, 157/177, 

157/176, 157/192, 

157/193, 157/194, 

157/195, 157/196, 

157/197, 157/198, 

157/199, 157/200, 

157/202, 157/203, 

157/189, 157/190, 

157/191, 159/44, 

157/323 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 4. 
W projekcie planu dla analizowanych terenów określa się maksymalną 

wysokość zabudowy na poziomie 24 m, przy czym wysokość budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych na poziomie 21 m. 

 

Wniosek uwzględniony w zakresie pkt. 5. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 6. 

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

Krakowa, dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej 

przyjęto wskaźnik 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie. Ponadto dla 

usług wbudowanych w partery budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

ustalono wskaźnik 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

użytkowej. 

3 3 09.01.2012 
[...]*, reprezentowany 

przez [...]* 

Wniosek o przeznaczenie działek nr 157/32, 157/81, 157/82, 157/83, 

157/84, 118/28, 118/31, 118/32, 118/33, 168/15, 168/17, 168/18, 168/19 

obr. 7 pod zabudowę wielorodzinną z usługami o następujących 

parametrach: wskaźnik zabudowy – min. 30%, wysokość zabudowy – 

max. 30 m, powierzchnia biologicznie czynna – max. 25%. 

Na działkach 157/83 i 157/84 prowadzona jest inwestycja budowlana 

polegająca na budowie budynku wielorodzinnego na podstawie 

prawomocnego pozwolenia na budowę (decyzja nr 581/2011 z dnia 

157/32, 157/81, 

157/82, 157/83, 

157/84, 118/28, 

118/31, 118/32, 

118/33, 168/15, 

168/17, 168/18, 

168/19 

Wniosek 

uwzględniony 

częściowo 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie przeznaczenia części 

nieruchomości pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(z dopuszczeniem usług wbudowanych wyłącznie w partery budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych), ze względu na ustalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa oraz przeprowadzoną inwentaryzację urbanistyczną tj. działki 

nr: 157/32 (MW.5); 157/81 – północna część (MW.5); 157/82 (MW.5); 

157/83 (MW.5) i 157/84 (MW.5) z wyjątkiem wschodnich fragmentów 
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WNIOSEK 

NIE 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25.03.2011) będąca pierwszym z dwóch etapów inwestycji. Kolejny etap 

na działkach 157/32, 157/81, 157/82 będzie obejmował budowę drugiego 

budynku wielorodzinnego. 

Na działki nr 118/28, 118/31, 118/32, 118/33, 168/15, 168/17, 168/18, 

168/19 została wydana prawomocna decyzja o warunkach zabudowy 

(AU-2/6730.2/1004/11) o parametrach jak zawarte w niniejszym 

wniosku. Na dzień dzisiejszy na tych działkach przygotowywana jest 

dokumentacja projektowa do wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

(KDW.9); 118/28 – południowa część (MW.5); 118/31 – południowa 

część (MW.5); 118/32 – południowa część (MW.5); 118/33 – południowa 

część (MW.5) i wschodni fragment pod drogę (KDW.9); 168/15 – 

północna część (MW.4); 168/17 (MW.4) z wyjątkiem południowego 

fragmentu; 168/18 – północna część (MW.4); 168/19 – południowa część 

(MW.4), północna część pod drogę (KDW.3). 

Pozostałe części ww. działek zgodnie z ustaleniami Studium (ZP) oraz 

wskazaniami Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Oddziału 

Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa (część pasa startowego 

dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny, wskazanego do ochrony) zostały 

przeznaczone pod tereny przestrzeni publicznych PP.1. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie parametrów zabudowy 

i zagospodarowania terenów. 

Ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% (MW.4, 

MW.5). 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 

czynnego: 35% (MW.4, MW.5). 

Ustala się maksymalną wysokość zabudowy oraz maksymalną wysokość 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych odpowiednio: 35 m i 32 m 

(MW.4) oraz 24 m i 21 m (MW.5). 

4 4 09.01.2012 [...]* 

Wnosi o: 

1.  

a) przygotowanie w formie graficznej i opisowej 

dokumentacji terenowo-prawnej określającej stan prawny 

terenów (tereny prywatne, tereny Gminy Kraków, tereny w 

wieczystym użytkowaniu, tereny Skarbu Państwa) oraz 

wskaźników przeznaczenia gruntów (w nowym planie) na cele 

publiczne, w rozbiciu na poszczególne rodzaje własności.  

b) planowanie obszarów przeznaczonych na cele publiczne w 

dostosowaniu do stanu prawnego i sytuowanie ich przede 

wszystkim na gruntach Gminy Kraków i Skarbu Państwa.  

c) opracowanie prognozy skutków finansowych przeznaczenia 

gruntów prywatnych na cele publiczne, związanych z ich 

wykupem, zamianą lub odszkodowaniami z tytułu utraty 

wartości. 

2.  

a) przeznaczenie działki nr 179/11 na cele zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej o przeważającej funkcji usług 

komercyjnych. Ma to na celu kształtowanie miejskiego 

charakteru nowej zabudowy wzdłuż istniejących ciągów 

komunikacyjnych (teren dobrze skomunikowany, uzbrojony, 

użytkowany na cele komercyjne). Jest to zgodne z wytycznymi 

Studium.  

b) zastosowanie maksymalnego wskaźnika intensywności 

zabudowy przewidzianego w studium dla strefy miejskiej tj. 

1,9, celem intensyfikacji zainwestowania terenów o wysokim 

stopniu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i 

komunikacyjną.  

c) wyznaczenie linii zabudowy w granicy linii rozgraniczającej 

pas drogowy ulicy Marii Dąbrowskiej. 

3.  

a) przeznaczenie działek nr 118/2 (prawdopodobnie chodzi o 

działkę 118/102) i 157/227 na cele zabudowy mieszkaniowo-

usługowej z wyłączeniem rezerwacji terenu pod trasę szybkiego 

tramwaju (zgodnie z wytycznymi Studium). W obecnej sytuacji 

faktycznej i prawnej nie ma możliwości wykonania tej 

inwestycji i włączenia odcinka planowanej linii biegnącego od 

ulicy Stelli Sawickiego do ulicy Bieńczyckiej, z uwagi na 

realizowaną nową zabudowę wielorodzinną w rejonie ulicy 

Obszar planu 

Wniosek 

uwzględniony 

częściowo 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 1. 

Przed przystąpieniem do realizacji planu przeanalizowane zostały 

elementy stanu istniejącego, w tym inwentaryzacji urbanistycznej, 

uwarunkowań, w tym stanu własności i władania gruntów. 

Wyznaczony sposób zagospodarowania terenów uwzględnia ustalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krakowa oraz wytyczne Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa 

dotyczące m.in. obsługi komunikacyjnej i infrastruktury publicznej. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

sporządzona została prognoza skutków finansowych do planu. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 2a. 

Przeznacza się działkę 179/11 na cele zabudowy usługowej. Ze względu 

na hałas komunikacyjny od ulicy Marii Dąbrowskiej nie dopuszcza się 

możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 2b. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dopuszcza się 

wskaźniki intensywności zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej 

w przedziale od 1,0 do 1,9. W projekcie planu w wybranych terenach MW 

ze względu na stan istniejący dopuszcza się wyższe wskaźniki. Ponadto 

w projekcie planu wprowadzono ograniczenia w realizacji nowej 

zabudowy m.in. poprzez nieprzekraczalne linie zabudowy. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 2c. 

Przesuwa się zasięg nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 3. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 118/102 

i 157/227 znajdują się w obrębie terenów zieleni publicznej ZP. 

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 

Oddziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa (część pasa 

startowego dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny, wskazanego do 

ochrony), tereny te zostały zakwalifikowane jako tereny przestrzeni 

publicznych PP.1, w obrębie których zgodnie z ustaleniami Studium oraz 

wytycznymi ZIKiT dopuszcza się realizację urządzeń i sieci tramwajowej. 

Ewentualne kwestie dotyczące wykupu będą rozstrzygane zgodnie 



 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 

Marii Dąbrowskiej (brak wolnego pasa terenu). 

b) (w przypadku utrzymania powyższej rezerwy terenu) 

przygotowanie planu wykupu lub zamiany gruntów. oraz 

określenie szacunkowych kosztów pozyskania terenu dla tej 

rezerwy i terminu realizacji tej inwestycji oraz terminu 

realizacji roszczeń właścicieli działek. 

c) wnikliwe przeanalizowanie i podanie uzasadnienia 

warunkującego konieczność utrzymania tej rezerwy 

4.  

a) przeznaczenie działki nr 296 (poprzednio nr 157/47,157/94 i 

170/5) w całości na cele zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej (przypuszczalnie zgodnie z ustaleniami Studium 

– grubość linii rozgraniczających poszczególne obszary o 

różnym przeznaczeniu jest niedostosowana do skali 

załączników graficznych). Działka posiada pełne wyposażenie 

w media jak również dostęp do drogi publicznej ul. 

Kłosowskiego oraz miała wydaną decyzję o WZiZT dla 

budownictwa wielorodzinnego. Takie przeznaczenie dla tej 

działki jest uzasadnione dążeniem określonym w Studium do 

zapobiegania rozpraszaniu zabudowy przy jednoczesnym 

dążeniu do tworzenia zwartych zespołów zabudowy, a także 

dążeniu do integralności rozwoju zabudowy dla terenów o 

dobrej infrastrukturze drogowej i technicznej. obszar ten jest 

wyjątkowo dobrze wyposażony w infrastrukturę towarzyszącą 

tj. w jego najbliższym sąsiedztwie znajduje się przedszkole, 

szkoła, przychodnia zdrowia a także sklepy i punkty usługowe. 

5.  

a) zachowanie przeznaczenia działek nr 118/22 i 118/23 ze 

Studium (obszar MW, strefa terenów przewidzianych do 

zabudowy i zainwestowania) 

b) określenie wskaźników intensywności dla nowej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej na poziomie 1,9. 

6.  

a) przeznaczenie działek nr 157/23 ,157/24 i 157/28 w części od 

ul. Stelli Sawickiego na wjazd oraz parking publiczny, a 

pozostałą część na trasę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego oraz 

ciągu zabudowy komercyjnej o funkcji gastronomiczno-

handlowej i usługowej o niskiej intensywności zabudowy i 

jednolitej elewacji frontowej (działki te znajdują się w Studium 

w obszarze rezerwy pod trasę szybkiego tramwaju, zaś 

utrzymywanie powyższej rezerwy w sytuacji braku możliwości 

realizacji tej inwestycji z uwagi na budowane na jej trasie nowe 

budynki wielorodzinne jest bezzasadne i ekonomicznie 

nieuzasadnione). 

b) wyznaczenie prostopadłych (do byłego pasa startowego) pasów 

ciągów pieszych dla właściwego skomunikowania 

sąsiadujących (graniczących ze sobą) osiedli tj. Dywizjonu 303 

i 2 Pułku Lotniczego. Obecnie na obszarze byłego pasa 

startowego odbywa się chaotyczny ruch pieszo-jezdny i 

pozostawienie takiego stanu, poprzez rezerwację terenu na 

bliżej nieokreślone cele publiczne (bez planu rzeczowo-

finansowego i zakreślonych terminów do realizacji) doprowadzi 

do całkowitej degradacji tego terenu. 

7.  

a) zachowanie funkcji MW ze Studium dla działki nr 139/10 i 

przeznaczenie jej na cele zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z możliwością sytuowania obiektów usług 

komercyjnych. Działka posiada pełne uzbrojenie w media oraz 

bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Włodarczyka. 

b) wyznaczenie linii zabudowy wzdłuż linii rozgraniczających pas 

z właściwymi przepisami. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 4. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa południowa część 

działki znajduje się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług 

publicznych UP, natomiast północna część w obrębie terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej MW. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 5. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 118/22, 118/23 

znajdują się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych 

UP. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 6. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 157/23, 

157/24, 157/28 znajdują się w obrębie terenów zieleni publicznej ZP. 

W projekcie planu dopuszcza się realizację nie wyznaczonych na rysunku 

planu ciągów pieszych, których szczegółowy przebieg określony będzie 

przez właściwe służby miejskie. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 7. 

W granicach planu nie występuje działka nr 139/10. 

Fragment ulicy Włodarczyka w projekcie planu znajduje się w pasie 

zajętości pod węzeł komunikacyjny klasy KDGP.1 ul. Stelli – Sawickiego. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 8. 

Realizacja elementów infrastruktury technicznej odbywać się będzie 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 9. 

Ustalenia projektu planu w pierwszej kolejności mają na celu 

uwzględnienie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 

Wydane pozwolenia na budowę określają zakres możliwych inwestycji 

i są niezależne od ustaleń planu. Z kolei w przypadku uchwalenia planu 

przez Radę Miasta Krakowa tracą ważność decyzje o warunkach 

zabudowy, sprzeczne z ustaleniami planu. 
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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 

drogowy ulicy Włodarczyka. 

8. pozostawienie do decyzji zarządców sieci uzbrojenia podziemnego 

przebiegu i warunków technicznych dla nowych tras oraz warunków 

rozbudowy istniejących sieci i warunków przyłączenia nowych 

obiektów. 

9. uwzględnienie w procesie planistycznym wydanych i będących w 

procedowaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

5 5 09.01.2012 ABJ Projekt 

Wniosek o przeznaczenie działek nr 157/32, 157/81, 157/82, 157/83, 

157/84, 118/28, 118/31, 118/32, 118/33, 168/15, 168/17, 168/18, 168/19 

obr. 7 pod zabudowę wielorodzinną z usługami o następujących 

parametrach: wskaźnik zabudowy – min. 30%, wysokość zabudowy – 27-

30 m, powierzchnia biologicznie czynna – max. 25%. 

Na działkach 157/83 i 157/84 prowadzona jest inwestycja budowlana 

polegająca na budowie budynku wielorodzinnego na podstawie 

prawomocnego pozwolenia na budowę (decyzja nr 581/2011 z dnia 

25.03.2011) będąca pierwszym z dwóch etapów inwestycji. Kolejny etap 

na działkach 157/32, 157/81, 157/82 będzie obejmował budowę drugiego 

budynku wielorodzinnego. 

Na działki nr 118/28, 118/31, 118/32, 118/33, 168/15, 168/17, 168/18, 

168/19 została wydana prawomocna decyzja o warunkach zabudowy 

(AU-2/6730.2/1004/11) o parametrach jak zawarte w niniejszym 

wniosku. Na dzień dzisiejszy na tych działkach przygotowywana jest 

dokumentacja projektowa do wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

157/32, 157/81, 

157/82, 157/83, 

157/84, 118/28, 

118/31, 118/32, 

118/33, 168/15, 

168/17, 168/18, 

168/19 

Wniosek 

uwzględniony 

częściowo 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie przeznaczenia części 

nieruchomości pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(z dopuszczeniem usług wbudowanych wyłącznie w partery budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych), ze względu na ustalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa oraz przeprowadzoną inwentaryzację urbanistyczną tj. działki 

nr: 157/32 (MW.5); 157/81 – północna część (MW.5); 157/82 (MW.5); 

157/83 (MW.5) i 157/84 (MW.5) z wyjątkiem wschodnich fragmentów 

(KDW.9); 118/28 – południowa część (MW.5); 118/31 – południowa 

część (MW.5); 118/32 – południowa część (MW.5); 118/33 – południowa 

część (MW.5) i wschodni fragment pod drogę (KDW.9); 168/15 – 

północna część (MW.4); 168/17 (MW.4) z wyjątkiem południowego 

fragmentu; 168/18 – północna część (MW.4); 168/19 – południowa część 

(MW.4), północna część pod drogę (KDW.3). 

Pozostałe części ww. działek zgodnie z ustaleniami Studium (ZP) oraz 

wskazaniami Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Oddziału 

Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa (część pasa startowego 

dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny, wskazanego do ochrony) zostały 

przeznaczone pod tereny przestrzeni publicznych PP.1. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie parametrów zabudowy 

i zagospodarowania terenów. 

Ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% (MW.4, 

MW.5). 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 

czynnego: 35% (MW.4, MW.5). 

Ustala się maksymalną wysokość zabudowy oraz maksymalną wysokość 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych odpowiednio: 35 m i 32 m 

(MW.4) oraz 24 m i 21 m (MW.5). 

6 6 10.01.2012 [...]* 

Wnosi o wyznaczenie rezerwy terenowej – linii rozgraniczających pod 

pas drogowy ogólnodostępnej drogi dojazdowej celem zapewnienia 

dojazdu do istniejącego zespołu zabudowy wielorodzinnej w osiedlu 2 

Pułku Lotniczego w Krakowie, tj.: 

a) 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: nr 27 (na działce nr 

157/126 obr. 7 jedn. ewiden. Nowa Huta), nr 28 (działce nr 157/305 

obr. 7 jedn. ewiden. Nowa Huta), nr 29 (na działce nr 157/303 obr. 7 

jedn. ewiden. Nowa Huta), 

b) 2 budynków mieszkalno-usługowych nr: 28a (na działce nr 157/304 

obr. 7 jedn. ewiden. Nowa Huta), 29a (na działce nr 157/302 obr. 7 

jedn. ewiden. Nowa Huta) w os. 2 Pułku Lotniczego. 

W/w budynki zespołu zabudowy wielorodzinnej w osiedlu 2 Pułku 

Lotniczego w Krakowie są pozbawione dojazdu i dostępu do dróg 

publicznych od chwili ich powstania i oddania do użytkowania tj. od 

2001 roku. Pomiędzy w/w budynkami została w 2001 roku wykonana 

przez inwestora („Geo” i „Mieszkanie i Dom”) wewnętrzna droga tylko 

na działkach nr 157/125, 157/130, 157/128 obr. 7 NH. 

Rezerwa terenowa dla linii rozgraniczających pod pas drogowy drogi 

dojazdowej ogólnodostępnej – gminnej winna być wyznaczona śladem 

działek: 157/203, 157/202, 157/191, 157/122 (obecnie własność firmy 

Budimex) oraz po działce nr 162/1 (własność Gminy Kraków, w 

użytkowaniu wieczystym SM „Czyżyny”). Powyższe będzie zgodne z 

decyzją o warunkach zabudowy wyznaczoną dla budowy wnioskowanej 

157/203, 157/202, 

157/191, 157/122, 

162/1 

Wniosek 

uwzględniony 
 Wniosek uwzględniony 
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NR 

wniosku 

DATA 
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wniosku 
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WNIOSEK 

NIE 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

drogi, która nie została zakończona decyzją pozwolenia na budowę. 

7 7 10.01.2012 [...]* 

Wnosi o wyznaczenie rezerwy terenowej – linii rozgraniczających pod 

pas drogowy ogólnodostępnej drogi dojazdowej celem zapewnienia 

dojazdu do istniejącego zespołu zabudowy wielorodzinnej w osiedlu 2 

Pułku Lotniczego w Krakowie, tj.: 

c) 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: nr 27 (na działce nr 

157/126 obr. 7 jedn. ewiden. Nowa Huta), nr 28 (działce nr 157/305 

obr. 7 jedn. ewiden. Nowa Huta), nr 29 (na działce nr 157/303 obr. 7 

jedn. ewiden. Nowa Huta), 

d) 2 budynków mieszkalno-usługowych nr: 28a (na działce nr 157/304 

obr. 7 jedn. ewiden. Nowa Huta), 29a (na działce nr 157/302 obr. 7 

jedn. ewiden. Nowa Huta) w os. 2 Pułku Lotniczego. 

W/w budynki zespołu zabudowy wielorodzinnej w osiedlu 2 Pułku 

Lotniczego w Krakowie są pozbawione dojazdu i dostępu do dróg 

publicznych od chwili ich powstania i oddania do użytkowania tj. od 

2001 roku. Pomiędzy w/w budynkami została w 2001 roku wykonana 

przez inwestora („Geo” i „Mieszkanie i Dom”) wewnętrzna droga tylko 

na działkach nr 157/125, 157/130, 157/128 obr. 7 NH. 

Rezerwa terenowa dla linii rozgraniczających pod pas drogowy drogi 

dojazdowej ogólnodostępnej – gminnej winna być wyznaczona śladem 

działek: 157/203, 157/202, 157/191, 157/122 (obecnie własność firmy 

Budimex) oraz po działce nr 162/1 (własność Gminy Kraków, w 

użytkowaniu wieczystym SM „Czyżyny”). Powyższe będzie zgodne z 

decyzją o warunkach zabudowy wyznaczoną dla budowy wnioskowanej 

drogi, która nie została zakończona decyzją pozwolenia na budowę. 

157/203, 157/202, 

157/191, 157/122, 

162/1 

Wniosek 

uwzględniony 
 Wniosek uwzględniony 

8 8 12.01.2012 SM Czyżyny 

Wnosi o: 

1. Utrzymanie charakteru i intensywności zabudowy przylegających 

terenów osiedli Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego, w których 

współczynnik intensywności dla zabudowanej części osiedla wynosi 

ok. 0,8. 

2. Określenie minimalnego wskaźnika miejsc postojowych 

przypadających na 1 lokal mieszkalny jako 1,5. Wskaźnik tej 

wysokości odzwierciedla stan potrzeb mieszkańców nowych 

budynków, a w przyszłości będzie zapewne jeszcze rósł. 

3. Przeznaczenie niezabudowanych dotąd obszarów pod infrastrukturę 

publiczną typu żłobek, przedszkole, szkoła, ośrodek zdrowia itp. 

4. Zachowanie pasa startowego jako terenu rekreacyjnego bez 

możliwości zabudowy i bez możliwości ruchu samochodowego. 

5. Utrzymanie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie 0,5, który odzwierciedla proporcje wykorzystania terenu na 

istniejących sąsiednich osiedlach (biorąc pod uwagę tylko obszary 

już zabudowane). 

6. Przeznaczenie terenów pod rozbudowę infrastruktury drogowej dla 

niezabudowanych dotychczas obszarów z włączeniem ich 

bezpośrednio do ulicy Stella - Sawickiego i Medweckiego (budowa 

skrzyżowań z sygnalizacją świetlną). Nie należy przewidywanej 

wewnątrzosiedlowej infrastruktury drogowej łączyć z drogami 

obwodnicowymi istniejących osiedli: Hynka, Kłosowskiego, 

Włodarczyka (paraliż w godzinach szczytu). 

7. Przeznaczenie pasa terenu pod budowę szybkiego tramwaju. 

Obszar planu 

Wniosek 

uwzględniony 

częściowo 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 1. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dopuszcza się 

wskaźniki intensywności zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej 

w przedziale od 1,0 do 1,9. W projekcie planu w wybranych terenach MW 

ze względu na stan istniejący dopuszcza się wyższe wskaźniki. Ponadto 

w projekcie planu wprowadzono ograniczenia w realizacji nowej 

zabudowy m.in. poprzez nieprzekraczalne linie zabudowy. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie pkt. 2. 

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

Krakowa, dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej 

przyjęto wskaźnik 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 3. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, w projekcie planu 

wyznaczono tereny wskazane do realizacji infrastruktury publicznej. 

 

Wniosek uwzględniony w zakresie pkt. 4. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz wskazaniami 

Wydziałów UMK, pas startowy w projekcie planu znajduje się w obrębie 

terenów przestrzeni publicznych PP.1, z przeznaczeniem podstawowym 

pod miejskie place i ciągi spacerowe oraz przeznaczeniem uzupełniającym 

pod zieleń urządzoną. 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie pkt. 5. 

W projekcie planu dla poszczególnych terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 

czynnego mieści się w przedziale od 35% do 60%, uwzględniając 

istniejące zagospodarowanie ww. terenów. 

 

Wniosek uwzględniony w zakresie pkt. 6. 
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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 

Wniosek uwzględniony w zakresie pkt. 7. 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz wskazaniami 

ZIKiT, dopuszcza się w obrębie terenów przestrzeni publicznych PP.1 

możliwość realizacji urządzeń i sieci komunikacji tramwajowej. 

9 9 12.01.2012 Dasta Invest Sp. z o.o. 

Wniosek o przeznaczenie działek nr 157/32, 157/81, 157/82, 157/83, 

157/84, 118/28, 118/31, 118/32, 118/33, 168/15, 168/17, 168/18, 168/19 

obr. 7 pod zabudowę wielorodzinną z usługami o następujących 

parametrach: wskaźnik zabudowy – min. 30%, wysokość zabudowy – 27-

30 m, powierzchnia biologicznie czynna – max. 25%. 

Na działkach 157/83 i 157/84 prowadzona jest inwestycja budowlana 

polegająca na budowie budynku wielorodzinnego na podstawie 

prawomocnego pozwolenia na budowę (decyzja nr 581/2011 z dnia 

25.03.2011) będąca pierwszym z dwóch etapów inwestycji. Kolejny etap 

na działkach 157/32, 157/81, 157/82 będzie obejmował budowę drugiego 

budynku wielorodzinnego. 

Dla działek nr 118/28, 118/31, 118/32, 118/33, 168/15, 168/17, 168/18, 

168/19 została wydana prawomocna decyzja o warunkach zabudowy 

(AU-2/6730.2/1004/11) o parametrach jak zawarte w niniejszym 

wniosku. Na dzień dzisiejszy na tych działkach przygotowywana jest 

dokumentacja projektowa do wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

157/32, 157/81, 

157/82, 157/83, 

157/84, 118/28, 

118/31, 118/32, 

118/33, 168/15, 

168/17, 168/18, 

168/19 

Wniosek 

uwzględniony 

częściowo 

 

Wniosek uwzględniony częściowo w zakresie przeznaczenia części 

nieruchomości pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(z dopuszczeniem usług wbudowanych wyłącznie w partery budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych), ze względu na ustalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa oraz przeprowadzoną inwentaryzację urbanistyczną tj. działki 

nr: 157/32 (MW.5); 157/81 – północna część (MW.5); 157/82 (MW.5); 

157/83 (MW.5) i 157/84 (MW.5) z wyjątkiem wschodnich fragmentów 

(KDW.9); 118/28 – południowa część (MW.5); 118/31 – południowa 

część (MW.5); 118/32 – południowa część (MW.5); 118/33 – południowa 

część (MW.5) i wschodni fragment pod drogę (KDW.9); 168/15 – 

północna część (MW.4); 168/17 (MW.4) z wyjątkiem południowego 

fragmentu; 168/18 – północna część (MW.4); 168/19 – południowa część 

(MW.4), północna część pod drogę (KDW.3). 

Pozostałe części ww. działek zgodnie z ustaleniami Studium (ZP) oraz 

wskazaniami Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Oddziału 

Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa (część pasa startowego 

dawnego lotniska Rakowice – Czyżyny, wskazanego do ochrony) zostały 

przeznaczone pod tereny przestrzeni publicznych PP.1. 

 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie parametrów zabudowy 

i zagospodarowania terenów. 

Ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% (MW.4, 

MW.5). 

Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie 

czynnego: 35% (MW.4, MW.5). 

Ustala się maksymalną wysokość zabudowy oraz maksymalną wysokość 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych odpowiednio: 35 m i 32 m 

(MW.4) oraz 24 m i 21 m (MW.5). 

* 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 

 

Załączniki:  

- zbiór 9 wniosków zamieszczonych w wykazie.  
 

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 Czyżyny – Pas Startowy,  

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


