
Załącznik do Zarządzenia Nr 2834/2012 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-10-08 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „UGOREK – WSCHÓD” 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Krakowa i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 16 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 

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 10.01.2012 
[...]* 

[...]* 

Wniosek o wpisanie działek jako budowlanych z przeznaczeniem pod 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o wysokości do pięciu 

kondygnacji. 

171/48, 56, 58, 60, 62 

(prawdopodobnie 

chodzi o działki 

171/48, 171/56, 

171/58, 171/60, 

171/62) 

 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 171/48, 

171/56, 171/58, 171/60, 171/62 znajdują się w obrębie terenów o 

przeważającej funkcji usług publicznych UP, w obrębie których jako 

główne funkcje wskazuje się: zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia 

służące realizacji celów publicznych, w szczególności w dziedzinie 

administracji, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultu religijnego, 

kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni publicznej. 

2 2 13.01.2012 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną o wysokości do pięciu kondygnacji nadziemnych. 

171/49, 50, 67 

(prawdopodobnie 

chodzi o działki 

171/49, 171/50, 

171/67) 

 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 171/49, 

171/50, 171/67 znajdują się w obrębie terenów o przeważającej funkcji 

usług publicznych UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje 

się: zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów 

publicznych, w szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, 

opieki społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także 

zieleni publicznej.. 

3 3 16.01.2012 [...]* 
Wniosek o wpisanie przeznaczenia powyższych działek pod 

budownictwo wielorodzinne. 

171/54, 171/66, 180, 

181 
 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 180 i 181 

znajdują się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych 

UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa 

usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w 

szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki 

społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni 

publicznej. Jednakże ze względu na istniejącą zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usługową w obrębie tych działek dopuszcza się 

funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

 

Z kolei działki 171/54 i 171/66 zgodnie z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa znajdują się w obrębie terenów otwartych ZO, w obrębie 

których obowiązuje zakaz zabudowy. 

4 4 16.01.2012 [...]* 

Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków rozwoju 

przestrzennego Miasta Krakowa działki oznaczone w ewidencji gruntów i 

budynków nr 171/67, 171/66, 171/62, 171/60, 171/58, 171/56, 171/54, 

171/50, 171/49, 171/48 obręb 4 jedn. ew. Śródmieście w Krakowie 

zlokalizowane w okolicy ul. Markowskiego i Ułanów, położone są w 

terenie o przeważającej funkcji usług publicznych. Zgodnie z ustaleniami 

tego dokumentu główne funkcje tego rodzaju terenów to zabudowa 

usługowa służąca realizacji celów publicznych. 

Zdaniem wnoszącego niniejszy wniosek do projektu planu taki zapis nie 

wyklucza, przy poszanowaniu istniejących uwarunkowań przestrzennych 

i przyrodniczych, możliwości wprowadzenia na tym terenie zabudowy o 

innej funkcji o charakterze uzupełniającym lub nie sprzecznym z funkcją 

przeważającą. Dlatego też wnoszę, by na opisanych powyżej działkach w 

171/67, 171/66, 

171/62, 171/60, 

171/58, 171/56, 

171/54, 171/50, 

171/49, 171/48, 

obr. 4 Śródmieście 

 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 171/67, 

171/62, 171/60, 171/58, 171/56, 171/50, 171/49, 171/48, znajdują się w 

obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych UP, w obrębie 

których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa usługowa – obiekty i 

urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności w 

dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultu 

religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni publicznej. 

 

Z kolei działki 171/54 i 171/66 zgodnie z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa znajdują się w obrębie terenów otwartych ZO, w obrębie 
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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 

projekcie planu miejscowego przewidziano możliwość lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z niezbędną do jej 

funkcjonowania infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Wnoszę przy 

tym, by dopuszczono zabudowę o wysokości 4 do 5 kondygnacji i 

powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 35%. Wskazuję ponadto dla 

części przedmiotowych działek zostały wydane przez Prezydenta Miasta 

Krakowa ostateczne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, które 

dozwoliły na lokalizację wnioskowanej zabudowy. Chronionego prawem 

interesu publicznego oraz osób trzecich oraz do ochrony własnego 

interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych 

osób lub jednostek organizacyjnych. 

Z powyższego przepisu wynika uprawnienie do swobodnego 

zagospodarowania terenu, które jest ściśle związane z prawem własności 

nieruchomości. Należy stwierdzić, że przedmiotowe uprawnienie może 

być ograniczone jedynie wyjątkowo w drodze uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 

zabudowy. Należy jednak podkreślić, że działania organu administracji 

publicznej ograniczające powyższe prawo i naruszające interes prywatny 

obywatela powinny być uzasadnione z punktu widzenia ważnego interesu 

społecznego. 

Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 7 ustawy - kodeks 

postępowania administracyjnego organ administracji publicznej powinien 

mieć na uwadze zasadę uwzględniania z urzędu interesu społecznego i 

słusznego interesu obywateli, która nie określa hierarchii tych wartości 

ani zasad rozstrzygania konfliktów między nimi. W doktrynie prawa 

administracyjnego uznaje się, że „z punktu widzenia struktury i celów 

postępowania administracyjnego można przyjąć, że wymienione w tym 

artykule interesy są prawnie równorzędne, co oznacza, iż w procesie 

wykładni norm proceduralnych organ administracji publicznej nie może 

kierować się założoną a priori hierarchią tych interesów" (M. Jaśkowska, 

A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Zakamycze 2000, 

str.133). 

Powyższe stanowisko ugruntowane jest również w orzecznictwie. W 

wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1993 roku (III ARN 

49/93) stwierdzono, iż „w państwie prawa nie ma miejsca dla 

mechanicznie i sztywno pojmowanej nadrzędności interesu ogólnego nad 

interesem indywidualnym. Oznacza to, że w każdym przypadku 

działający organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny 

(publiczny) chodzi i udowodnić, iż jest on na tyle ważny i znaczący, że 

bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych 

obywateli. 

Mając powyższe na uwadze podnieść należy, że ze względu na brak 

ważnego interesu publicznego, który uzasadniałby ograniczenie 

uprawnień właściciela, wnoszę o uwzględnienie w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Aleksandry -Południe" 

wskazanych powyżej wniosków. 

których obowiązuje zakaz zabudowy. 

5 5 17.01.2012 

Arch-Icon Studio 

Architektury Anna 

Wardak-Jankowska 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia MPZP obszaru "Ugorek-

Wschód", wnoszę o przeznaczenie terenu działek nr 171/60; 171/62; 

171/56; 171/48; 171/58; 171/49; 171/50; 171/67; 171/54; 171/66; obr. 4 

Śródmieście pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

Wnioskowane parametry terenu: wskaźnik zabudowy min. 25%, 

wysokość zabudowy 16 m, ilość kondygnacji 5, powierzchnia 

biologicznie czynna max. 30. 

Wnioskowane parametry są zgodne z analizą wykonaną przez WA UMK, 

przy procedowaniu decyzji o warunkach zabudowy. 

Teren działek sąsiednich dostępnych z tej samej drogi - ul. 

Markowskiego, jest przeznaczony pod funkcję mieszkalną, znajduje się 

na nim osiedle mieszkaniowe. Teren posiada istniejącą infrastrukturę 

odpowiednią dla funkcji mieszkalnej. 

Dla przedmiotowego terenu została wydana prawomocna decyzja o 

171/60, 

171/62,171/56, 

171/48, 171/58, 

171/49, 171/50, 

171/67, 171/54, 

171/66,  

obr. 4 Śródmieście 

 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 171/67, 

171/62, 171/60, 171/58, 171/56, 171/50, 171/49, 171/48, znajdują się w 

obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych UP, w obrębie 

których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa usługowa – obiekty i 

urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności w 

dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultu 

religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni publicznej. 

 

Z kolei działki 171/54 i 171/66 zgodnie z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa znajdują się w obrębie terenów otwartych ZO, w obrębie 

których obowiązuje zakaz zabudowy. 
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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 

warunkach zabudowy nr AU-2/7331/3196/09. 

W tym momencie w Wydziale Architektury są procedowane kolejne 

decyzje o warunki zabudowy na teren objęty wnioskiem, pod zabudowę 

wielorodzinną. 

6 6 19.01.2012 Dasta Invest Sp. z o.o. 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek Wschód”, wnoszę o 

przeznaczenie terenu działek nr: 171/60; 171/62; 171/56; 171/48; 171/58; 

171/49; 171/50; 171/67; 171/54; 171/66; obr. 4 Śródmieście pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

Wnioskowane parametry terenu: wskaźnik zabudowy min. 25% 

wysokość zabudowy 16m, ilość kondygnacji 5, powierzchnia 

biologicznie czynna max. 30. 

Wnioskowane parametry są zgodne z analizą wykonaną prze z WA 

UMK, przy procedowaniu decyzji o warunkach zabudowy. 

Teren działek sąsiednich dostępnych z tej samej drogi - ul. 

Markowskiego, jest przeznaczony pod funkcję mieszkalną, znajduje się 

na nim osiedle mieszkaniowe. Teren posiada istniejącą infrastrukturę 

odpowiednią dla funkcji mieszkalnej. 

Dla przedmiotowego terenu została wydana prawomocna decyzja o 

warunkach zabudowy nr AU-2/7331/3196/09. 

W tym momencie w Wydziale Architektury są procedowane kolejne 

decyzje o warunki zabudowy na teren objęty wnioskiem, pod zabudowę 

wielorodzinną. 

171/60, 

171/62,171/56, 

171/48, 171/58, 

171/49, 171/50, 

171/67, 171/54, 

171/66,  

obr. 4 Śródmieście 

 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 171/67, 

171/62, 171/60, 171/58, 171/56, 171/50, 171/49, 171/48, znajdują się w 

obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych UP, w obrębie 

których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa usługowa – obiekty i 

urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności w 

dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultu 

religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni publicznej. 

 

Z kolei działki 171/54 i 171/66 zgodnie z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa znajdują się w obrębie terenów otwartych ZO, w obrębie 

których obowiązuje zakaz zabudowy. 

7 7 20.01.2012 [...]* 

Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową średnio – 

wysoką, 5 do 7 kondygnacji, garaż podziemny, lokale usługowe w 

parterze, naziemne miejsca postojowe, w tym ogólnodostępne wzdłuż ul. 

Seniorów Lotnictwa, wjazdy na działkę wg załącznika graficznego. 

171/73, 171/72 

obr. 4 Śródmieście 
 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działki 171/72, 

171/73, znajdują się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług 

publicznych UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje się: 

zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów 

publicznych, w szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, 

opieki społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także 

zieleni publicznej. 

8 8 16.01.2012 

Instytut 

Technologiczno-

Przyrodniczy 

Małopolski Ośrodek 

Badawczy w Krakowie 

W związku z rozpoczęciem wstępnych konsultacji w sprawie planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu o nazwie „Ugorek Wschód” 

zwracamy się z wnioskiem o zachowanie działki nr 171/42 jako terenu 

zielonego, bez możliwości trwałej zabudowy. 

171/42 

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

9 9 16.01.2012 [...]* 

Wniosek o przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego „Ugorek - Wschód” działki ewidencyjnej nr 755/1 o pow. 

1,3128 ha, obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście położonej przy ul. Seniorów 

Lotnictwa pod realizację potrzeb mieszkaniowych wraz z usługami 

zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej oraz uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w 

Krakowie. 

755/1 

obr. 4 Śródmieście 
 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działka 755/1, 

znajduje się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych 

UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa 

usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w 

szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki 

społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni 

publicznej. 

10 10 16.01.2012 [...]* 

Wniosek o przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego „Ugorek - Wschód” działki ewidencyjnej nr 755/1 o pow. 

1,3128 ha, obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście położonej przy ul. Seniorów 

Lotnictwa pod realizację potrzeb mieszkaniowych wraz z usługami 

zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej oraz uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w 

Krakowie. 

755/1 

obr. 4 Śródmieście 
 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działka 755/1, 

znajduje się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych 

UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa 

usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w 

szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki 

społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni 

publicznej. 

11 11 16.01.2012 [...]* 

Wniosek o przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego „Ugorek - Wschód” działki ewidencyjnej nr 755/1 o pow. 

1,3128 ha, obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście położonej przy ul. Seniorów 

Lotnictwa pod realizację potrzeb mieszkaniowych wraz z usługami 

755/1 

obr. 4 Śródmieście 
 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działka 755/1, 

znajduje się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej oraz uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w 

Krakowie. 

UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa 

usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w 

szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki 

społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni 

publicznej. 

12 12 16.01.2012 [...]* 

Wniosek o przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego „Ugorek - Wschód” działki ewidencyjnej nr 755/1 o pow. 

1,3128 ha, obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście położonej przy ul. Seniorów 

Lotnictwa pod realizację potrzeb mieszkaniowych wraz z usługami 

zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej oraz uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” w 

Krakowie. 

755/1 

obr. 4 Śródmieście 
 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działka 755/1, 

znajduje się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych 

UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa 

usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w 

szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki 

społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni 

publicznej. 

13 13 16.01.2012 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Domy 

Pogodnej Jesieni” 

Rada Nadzorcza 

Spółdzielnia „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie jest kontynuatorem 

jednostki, której celem było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób 

niepełnosprawnych oraz emerytów, korzystającej w dawnych warunkach 

ustrojowych z preferencji ekonomicznych, umożliwiających jej rozwój i 

działanie w tym ograniczonym zakresie. 

Dlatego nie posiadamy w swych zasobach pawilonów handlowych, 

dużych lokali użytkowych i innych składników majątkowych 

dostarczających istotnych dochodów, i niestety, gdy Spółdzielnia 

poddana została wymaganiom gospodarki wolnorynkowej, utrzymywać 

musimy się głównie z wpłat lokatorów, których struktura, od czasu 

wprowadzenia możliwości uwłaszczania się członków nieco zmieniła się, 

niemniej nadal w znacznej części obejmuje osoby starsze, nisko 

uposażone emerytalnie i rentowo, z trudnością mogące podołać rosnącym 

kosztom utrzymania. 

Toteż bardziej świadomi trudności ekonomicznych Spółdzielni 

członkowie przegłosowali wniosek o zleceniu Zarządowi sporządzenia 

planu rozwoju Spółdzielni, który skupił by się na szukaniu nowych źródeł 

finansowania. Rada Nadzorcza, po zatrudnieniu nowego Zarządu, 

doprowadziła do powstania takiej koncepcji, z konieczności opierającej 

się na zagospodarowaniu wolnych działek, jedynego znaczącego i 

mogącego stać się dochodowym - elementu majątku wspólnego 

wszystkich naszych członków. Te zamierzenia zaakceptowało Walne 

Zgromadzenie, podejmując 20 czerwca 2011 roku uchwałę wyrażającą 

zgodę na realizację inwestycji na działce zlokalizowanej przy ul. 

Seniorów Lotnictwa. 

Realizacja inwestycji nie tylko przyniesie tak niezbędne naszym 

członkom zakładane, niewyśrubowane zresztą, dochody, które planujemy 

przeznaczyć na unowocześnienie przestarzałych, nieekologicznych 

instalacji w naszych budynkach (z korzyścią dla nas - i pośrednio dla 

całego miasta), ale zapewni też możliwość uzyskania pewnej liczbie 

Krakowian własnego lokum, za cenę niższą niż u prywatnego 

dewelopera, w tym być może i młodej inteligencji, zachęconej tym do 

pozostania po studiach w Krakowie, i do pracy dla naszego miasta i jego 

rozwoju. 

Zaniechanie inwestycji nie tylko pozostawi nas w starych, 

wielkopłytowych budynkach, beż możliwości ich unowocześnienia (ze 

szkodą dla nas i Krakowa), ale narazi naszych członków na dalsze, 

bezproduktywne ponoszenie kosztów utrzymania tego wielkiego areału, 

wykorzystywanego obecnie przez kilkunastu właścicieli garaży (nota 

bene jak się mają garaże i spaliny do rzekomego terenu zielonego 

chronionego?) oraz kilku działkowiczów, mających możliwość 

darmowego korzystania ze wspólnego mienia, stanowiącego własność 

ponad tysiąca członków naszej Spółdzielni. 

W przypadku nie uwzględnienia inwestycji w planie przestrzennym Rada 

Nadzorcza uchyli uchwałę własną, dzielącą wysokie koszty utrzymania 

działki (użytkowanie wieczyste) pomiędzy wszystkich członków 

Brak określenia 

nieruchomości 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki  

755/1 

obr. 4 Śródmieście 

 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działka 755/1, 

znajduje się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych 

UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa 

usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w 

szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki 

społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni 

publicznej. 
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Spółdzielni, tym samym największą szkodę poniosą, dziś protestujący 

mieszkańcy domu przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 (być może nie do 

końca uświadomieni o tym, przez nieliczną grupę organizatorów 

protestu), którzy te koszty będą samodzielnie ponosić. 

Dlatego też Rada Nadzorcza, mając na uwadze dobro wszystkich 

członków Spółdzielni, ale także i naszego miasta, dla którego taka mała, 

nowoczesna i ekologiczna enklawa mieszkaniowa będzie jedną z 

ładniejszych wizytówek, w całości popiera wniosek złożony przez Zarząd 

Spółdzielni w sprawie ujęcia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

„Ugorek-Wschód” zamierzonej inwestycji, i zwraca się w imieniu 

członków Spółdzielni - prawnych właścicieli i dysponentów prawa 

użytkowania przedmiotowej działki o obiektywne, a zarazem dla nas 

pozytywne rozważenie przedłożonych przez nas argumentów. 

14 14 16.01.2012 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Domy 

pogodnej jesieni 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie wnosi 

o przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego „Ugorek -Wschód” działki ewidencyjnej nr 755/1 o pow. 

1,3128 ha, obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście położonej przy ul. Seniorów 

Lotnictwa pod realizację potrzeb mieszkaniowych Spółdzielni. 

Przedmiotowa działka zgodnie z decyzją Nr III.8224-4/80/SK Miejskiego 

Zarządu Gospodarki Terenami w Krakowie z dnia 01 marca 1980 r. oraz 

aktem notarialnym Rep. AII nr 1465/80 z dnia 8 maja 1980r. została 

oddana w użytkowanie wieczyste naszej Spółdzielni na okres 99 lat, 

celem uregulowania stanu prawnego terenu na rzecz Spółdzielni. 

Wynikają z tego również uprawnienia Spółdzielni jako użytkownika 

wieczystego do - między innymi - zabudowy nieruchomości. 

Działka ta stanowi mienie Spółdzielni - czyli wszystkich jej członków, a 

nie tylko osób zamieszkujących w budynku przy ul. Seniorów Lotnictwa 

10. Również koszty jej utrzymania, w szczególności wysoką opłata za 

użytkowanie wieczyste, która zostało ustalone przez Wydział Skarbu 

Miasta na kwotę ok. 60 000 zł rocznie, ponoszą wszyscy członkowie 

Spółdzielni, zarówno z budynku przy ul. Seniorów Lotnictwa 10, jak i 

zamieszkujący w pozostałych 13 budynkach położonych w znacznej 

odległości od tej nieruchomości i w żaden sposób nie korzystający z 

działki nr 755/1. 

W operacie szacunkowym sporządzonym w 2008 r. w celu aktualizacji 

opłat działka nr 755/1 określona została, zgodnie z zapisami studium 

kierunków zagospodarowania, jako niezagospodarowany teren zielony z 

możliwością zabudowy. 

W dniu 13.07.2011 r. do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK 

został przez nas złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla 

działki nr 755/1 celem realizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami 

usługowymi i garażami podziemnymi na dz. nr 755/1 obr. 4 jedn. ewid. 

Śródmieście, przy ul. Seniorów Lotnictwa w Krakowie”. Nie wyklucza 

się przeznaczenia części działki pod budownictwo usług publicznych, a w 

szczególności budynków przeznaczonych do realizacji potrzeb 

mieszkaniowych w celu umożliwienia realizacji celów statutowych 

użytkownika wieczystego. 

Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę 

majątkowego Waldemara Zająca na zlecenie Wydziału Skarbu Miasta dla 

potrzeb aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie działka nr 

755/1 przeznaczona jest w studium kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa pod funkcje usługi publiczne (UP, 

posiada dostępność z drogi publicznej, a jej sąsiedztwo stanowią w 

przewadze tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W 

najbliższym sąsiedztwie znajdują się już obiekty użyteczności publicznej 

(przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, komunikacja miejska) wraz 

całą infrastruktura techniczną oraz urządzony na terenie Muzeum 

Lotnictwa Polskiego duży obszar terenów zielonych przeznaczony jako 

miejsce rekreacji dla mieszkańców. 

755/1 

obr. 4 Śródmieście 
 Nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa działka 755/1, 

znajduje się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług publicznych 

UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje się: zabudowa 

usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w 

szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki 

społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni 

publicznej. 
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Odnosząc się do propozycji części mieszkańców budynku przy ul. 

Seniorów Lotnictwa 10 przeznaczenia działki nr 755/1 jako terenu 

zielonego wydaje się, że jest ona z przyczyn ekonomicznych i 

finansowych gospodarczo nieuzasadniona. 

Ponadto informujemy, że zgodnie z opinią wydaną przez Wydział 

Kształtowania Środowiska teren planowanej przez Spółdzielnię 

inwestycji stanowi otoczenie o charakterze parkowo- ogrodowym gdzie w 

części północo- wschodniej zlokalizowany jest zespół garażowy, 

natomiast w części południowej znajdują się ogródki działkowe z 

licznymi rabatami kwiatowymi oraz drzewami i krzewami owocowymi. 

Pod względem ochrony zieleni należy zachować słownie: 12 szt. drzew 

na działce o powierzchni ponad 1,3 ha, czyli ewidentnie nie znajdują się 

na przedmiotowej działce żadne cenne gatunki drzew ani podlegające 

ochronie formy przyrody. Przedmiotowy teren nie znajduje się w obrębie 

parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. 

Przedstawiając powyższe wnosimy o uwzględnienie wniosku Spółdzielni 

przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 755/1 zgodnie z zapisami „Studium” oraz z 

poszanowaniem praw Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej 

Jesieni”, umożliwiając jej, jako użytkownikowi wieczystemu, realizację 

zadań statutowych oraz zobowiązań wobec członków Spółdzielni. 

W załączeniu: 

1. operat szacunkowy opracowany przez  rzeczoznawcę majątkowego mgr 

inż. Waldemara Zająca dot. m.in. działki nr 755/1 obręb 4 Śródmieście 

przy ul. Seniorów Lotnictwa w Krakowie dla potrzeb aktualizacji 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 

W ślad za pismem L.dz. PN/l00/2012 z dnia 16.01.2012r., w którym 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domy Pogodnej Jesieni” w Krakowie 

wnosiła o przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego „Ugorek -Wschód” działki ewidencyjnej nr 755/1 o pow. 

1,3128 ha, obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście położonej przy ul. Seniorów 

Lotnictwa pod realizację potrzeb mieszkaniowych Spółdzielni - 

dodatkowo podajemy, co następuje: 

1. Znajdujący się w zasobach Spółdzielni budynek mieszkalny przy ul. 

Seniorów Lotnictwa 10, położony jest na działce oznaczonej nr 755/2 o 

pow. 0,5565 ha. Teren wokół tego budynku jest zagospodarowany i 

urządzony, obfitujący w zieleń oraz drzewostan, w wystarczający 

sposób zaspokaja potrzeby mieszkańców budynku w zakresie rekreacji 

jak również wypoczynku. Stąd nieuzasadnione jest wnioskowanie 

mieszkańców o przeznaczenie działki nr 755/1 jako kolejnego terenu 

zielonego. 

2. W zależności od sytuacji na rynku potrzeb mieszkaniowych i 

usługowych oraz sytuacji gospodarczej w zakresie budownictwa 

będziemy rozważali realizację inwestycji o charakterze mieszkaniowym 

z usługami publicznymi. 

Ponownie wnosimy o uwzględnienie wniosku Spółdzielni biorąc pod 

uwagę powyższe uzupełnienie. 

15 15 13.01.2012 

Stowarzyszenie 

Obrońcy Ogrodu 

im. Polskich 

Kombatantów 

Wniosek o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód" terenu znajdującego się na 

działce nr 755/11 Obr. 4, J. Ewid. Śródmieście leżącej na gruncie gminy 

Kraków przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu Zasłużonego 

Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

16 16 13.01.2012 [...]* 

Wniosek o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód" terenu znajdującego się na 

działce nr 755/1 1 Obr. 4, J. Ewid. Śródmieście leżącej na gruncie gminy 

Kraków przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu Zasłużonego 

Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

17 17 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek- Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  
Uwzględniony   
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(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 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. obr. 4 Śródmieście 

18 18 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

19 19 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

20 20 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

21 21 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

22 22 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

23 23 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

24 24 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

25 25 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

26 26 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

27 27 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

28 28 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

29 29 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

30 30 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

31 31 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

32 32 13.01.2012 [...]* Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 
Uwzględniony   
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy 

w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ 

DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku -  

w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIE 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

33 33 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

34 34 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

35 35 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

36 36 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

37 37 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

38 38 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

39 39 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

40 40 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

41 41 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

42 42 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

43 43 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

44 44 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

45 45 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

46 46 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

47 47 13.01.2012 [...]* Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania Prawdopodobnie Uwzględniony   
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy 

w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ 

DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku -  

w zakresie wniosków nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIE 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

48 48 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

49 49 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

50 50 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

51 51 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

52 52 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

53 53 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

54 54 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

55 55 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

56 56 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

57 57 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

58 58 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

59 59 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

60 60 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

61 61 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   
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62 62 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

63 63 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

64 64 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

65 65 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

66 66 13.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

67 67 13.01.2012 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

68 68 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

69 69 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

70 70 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

71 71 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

72 72 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

73 73 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

74 74 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

75 75 16.01.2012 [...]* 
Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na teren zielony. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

76 76 16.01.2012 [...]* Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 755/1  Uwzględniony   
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przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

obr. 4 Śródmieście 

77 77 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

78 78 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

79 79 16.01.2012 [...]* 
Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na teren zielony. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

80 80 16.01.2012 [...]* 
Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na teren zielony. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

81 81 16.01.2012 [...]* 
Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na teren zielony. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

82 82 16.01.2012 [...]* 
Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na teren zielony. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

83 83 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

84 84 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

85 85 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

86 86 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

87 87 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

88 88 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

89 89 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

90 90 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   
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91 91 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

92 92 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

93 93 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

94 94 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

95 95 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

96 96 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

97 97 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

98 98 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

99 99 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

100 100 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

101 101 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

102 102 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

103 103 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

104 104 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

105 105 16.01.2012 [...]* 
Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy 

w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ 

DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKU 
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(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 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

106 106 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

107 107 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

108 108 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

109 109 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

110 110 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

111 111 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

112 112 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

113 113 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

114 114 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

115 115 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

116 116 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

117 117 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

118 118 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

119 119 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

120 120 16.01.2012 [...]* Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 
Uwzględniony   
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA 
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ORGANIZACYJNEJ 
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w dokumentacji 
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UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIE 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

121 121 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

122 122 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

123 123 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

124 124 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

125 125 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

126 126 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

127 127 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

128 128 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

129 129 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

130 130 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

131 131 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

132 132 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

133 133 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

134 134 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

135 135 16.01.2012 [...]* Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 755/1  Uwzględniony   
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przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

obr. 4 Śródmieście 

136 136 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

137 137 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

138 138 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

139 139 16.01.2012 [...]* 
Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu przy ul. Seniorów 

Lotnictwa 10 przy Domu Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

140 140 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

141 141 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

142 142 16.01.2012 [...]* 

Wnioskuję o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek-Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

Prawdopodobnie 

dotyczy działki 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 

Uwzględniony   

143 143 16.01.2012 [...]* 

Wniosek o przeznaczenie w tworzonym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Ugorek- Wschód” terenu zagospodarowanego 

jako dobrze utrzymany ogród przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta, na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

144 144 16.01.2012 
Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie 

Wniosek o wprowadzenie w przedmiotowym planie zapisu 

przeznaczającego działkę przy ul. Seniorów Lotnictwa 10 (przy Domu 

Zasłużonego Kombatanta), na tereny zielone. 

755/1  

obr. 4 Śródmieście 
Uwzględniony   

145 145 16.01.2012 [...]* 

W nawiązaniu do spotkania mieszkańców osiedla Ugorek z władzami 

miasta w dniu 12.01.2012 w sprawie planu zagospodarowania dla obszaru 

Ugorek Wschód proszę o pozostawienie jak największej części tego 

obszaru jako tereny zielone. Zwłaszcza chodzi o tereny graniczące 

bezpośrednio z parkiem Muzeum Lotnictwa. Na tym obszarze rośnie 

wiele starych i potężnych drzew, liczących ponad 50 lat. Bardzo często 

można spotkać tam wiewiórki, jeże , nieliczne zające i bażanty. Jako 

użytkowniczka działki nr 14/224 przy ul. Seniorów Lotnictwa, mam 

okazję widzieć te zwierzęta oraz wiele gatunków ptaków, których nazw 

nie potrafię wymienić, a którym w okresie od wiosny do jesieni 

wystawiam na działce pojemniki z wodą. 

W części terenu od strony ulicy Spadochroniarzy i ulicy Markowskiego 

znajdują się garaże, które użytkują mieszkańcy Ugorka. Garaże powinny 

pozostać, bo mieszkańcy nie mają innej możliwości parkowania swoich 

aut- miejsc parkingowych na kilkutysięcznym osiedlu jest niewiele. Ulica 

Seniorów Lotnictwa jest ulicą wąską, znajdują się przy niej 2 przychodnie 

- Chorób Płuc i Przychodnia Rejonowa. Także pacjenci przyjeżdżający do 

lekarzy parkują na niej swoje samochody. Poza tym rodzice zawożący i 

odbierający dzieci z gimnazjum i liceum również parkują przy ulicy 

Seniorów Lotnictwa . Stawianie kolejnych bloków lub budynków w tej 

okolicy byłoby niefortunne. 

Zarówno ja, jak i mieszkańcy bloku 48 przy ul. Ułanów nie chcemy na 

Obszar planu Uwzględniony   
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WNIOSKU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku -  
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NIE 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

terenie Ugorek Wschód( dla którego jest tworzony plan 

zagospodarowania) wybudowania nowych budynków, popieramy 

radnych naszej dzielnicy i dzielnicy graniczącej z terenami Ugorek 

Wschód , którzy także opowiadają się za pozostawieniem tych kilku 

hektarów jako zieleń miejska, ewentualnie przyłączeniem ich do parku 

Muzeum Lotnictwa. Jesteśmy tą mniej zamożną częścią mieszkańców , 

która nie mieszka w domkach z ogródkiem, dlatego bardziej niż innym 

zależy nam na niezabudowywaniu tych niedużych skrawków gruntu, jaki 

jest w najbliższym sąsiedztwie. 

146 146 16.01.2012 [...]* i [...]* 

Wniosek nr 1:  
rozszerzenie sporządzanego planu "Ugorek-Wschód" o obszar osiedla 

Ugorek, ograniczony ulicami Ułanów, Meissnera oraz al. Jana Pawła II. 

Wniosek nr 2: 
dodanie do ustaleń sporządzanego planu zagospodarowania "Ugorek-

Wschód" ograniczenia zakazującego budowy ogrodzeń wokół 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, inaczej mówiąc tworzenia 

tzw. grodzonych osiedli. 

Wniosek nr 3: 
otwarcie ciągu pieszego w przedłużeniu ul. Ugorek, dającego dostęp do 

Muzeum Lotnictwa i Parku Lotników. 

Obszar planu 
Uwzględniony 

częściowo 
 

Wniosek uwzględniony częściowo. 

Ad. 1. 

Wniosek nieuwzględniony. Granice obszaru objętego planem określiła w 

stosownej uchwale Rada Miasta Krakowa. 

 

Ad. 2. 

Wniosek nieuwzględniony. W projekcie planu ze względu na ustalenia 

Studium nie wskazuje się możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, za wyjątkiem terenu MW.1, w obrębie którego znajduje 

się istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, już ogrodzona. 

 

Ad.3. 

Wniosek uwzględniony. W obrębie terenu zieleni urządzonej ZP.2 na 

wysokości ul. Ugorek wskazany został przebieg ciągu pieszego. 

147 147 16.01.2012 [...]* 

Wniosek nr 1:  
rozszerzenie sporządzanego planu "Ugorek-Wschód" o obszar osiedla 

Ugorek, ograniczony ulicami Ułanów, Meissnera oraz al. Jana Pawła II. 

Wniosek nr 2: 
dodanie do ustaleń sporządzanego planu zagospodarowania "Ugorek-

Wschód" ograniczenia zakazującego budowy ogrodzeń wokół 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, inaczej mówiąc tworzenia 

tzw. grodzonych osiedli. 

Wniosek nr 3: 
otwarcie ciągu pieszego w przedłużeniu ul. Ugorek, dającego dostęp do 

Muzeum Lotnictwa i Parku Lotników. 

Obszar planu 
Uwzględniony 

częściowo 
 

Wniosek uwzględniony częściowo. 

Ad. 1. 

Wniosek nieuwzględniony. Granice obszaru objętego planem określiła w 

stosownej uchwale Rada Miasta Krakowa. 

 

Ad. 2. 

Wniosek nieuwzględniony. W projekcie planu ze względu na ustalenia 

Studium nie wskazuje się możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, za wyjątkiem terenu MW.1, w obrębie którego znajduje 

się istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, już ogrodzona. 

 

Ad.3. 

Wniosek uwzględniony. W obrębie terenu zieleni urządzonej ZP.2 na 

wysokości ul. Ugorek wskazany został przebieg ciągu pieszego. 

148 148 16.01.2012 
[...]* 

[...]* 

Uwagi mieszkańców Osiedla Ugorek i jednocześnie właścicieli garaży 

znajdujących się w granicach Planu Zagospodarowania Przestrzennego na 

terenie osiedla Ugorek- część wschodnia. 

1. Na Zaproszeniu do spotkania na dzień 12 stycznia 2012 r. fragment z 

garażami jest w prawym górnym rogu mapki i ten powiększony 

dołączamy dla pełniejszego rozeznania sytuacji w terenie. Zespół 

garaży murowanych w liczbie 216 tworzy ścisłą zabudowę, a jego 

właściciele mają uregulowaną sytuację prawną co do ich własności. Z 

tego względu należałoby usankcjonować jego istnienie w planie 

zagospodarowania bez zmian, a zapewnienie ustne prowadzącego 

zebranie udzielone na pytanie z sali „czy tych garaży nikt nie będzie 

burzył” mają taką samą wartość, jak wszystkie zapewnienia ustne. 

2. Sprawa planu zagospodarowania przestrzennego terenów w okolicy 

Domu Kombatanta była już przedmiotem zainteresowania władz i 

mieszkańców ówczesnego Urzędu Dzielnicy Śródmieście- Wydział 

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego, który w piśmie 

UAN- 8334/237/84 z 11 lutego 1985 działkę graniczącą poprzez drogę 

z Domem Kombatantów w kierunku jednostki wojskowej stwierdza że 

„działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 

Krakowskiego Zespołu Miejskiego jest przeznaczona pod zieleń 

parkową i izolacyjną, która ma w przyszłości za zadanie chronić tereny 

szkół od projektowanej ulicy ekspresowej północ-południe ....” 

podpisany przez architekta dzielnicy mgr inż. Jana Oczkowicza. 

Obszar planu 
Uwzględniony 

częściowo 
 

Wniosek uwzględniony częściowo. 

 

Ad. 1. 

Wniosek uwzględniony. W północno – wschodniej części projektu w 

obrębie terenu KG.1 uwzględnia się możliwość funkcjonowania zespołów 

garażowych, w tym garaży i parkingów wielopoziomowych. 

 

Ad.2, Ad. 4. 

Wniosek uwzględniony. We wschodniej części obszaru planu wskazuje 

się tereny zieleni urządzonej ZP.2, ZP.3 i tereny zieleni Z.2. 

 

Ad. 3, Ad. 5, Ad. 6. 

Wniosek uwzględniony częściowo. W północno – zachodniej części 

projektu planu, wyznacza się tereny parkingów wydzielonych KP.1. 

Ponadto w pozostałych terenach wskazanych do zabudowy dopuszcza się 

realizację nie wskazanych na rysunku planu dojść i dojazdów do 

budynków oraz dróg wewnętrznych i miejsc postojowych. 
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Propozycję tę jako rozsądną należy podtrzymać. 

3. Ponieważ 95% czasu zebrania poświęcone było Domowi Kombatantów 

i jego problemom z zagospodarowaniem ogrodu, my zgłaszający uwagi 

chcemy się odnieść do terenów obejmujących gimnazjum , liceum i 

szkołę dla głuchoniemych + wzmiankowany zespół garaży. 

.Zamknięcie przez Dyrekcję Muzeum Lotnictwa przejezdności drogi 

obejmującej ulice E. Cieślewskiego- płk. Gnysia - Markowskiego aż do 

Al. Jana Pawła II uniemożliwia łatwy dojazd do zespołu garaży. Ciąg 

tych dróg jest zamknięty bramą przy osiedlu Eldorado, dalej bramą w 

kierunku ulicy Ułanów (stanowiącą fragment ogrodzenia) i bramą przy 

ulicy płk. Gnysia. 

4. Proponuje się uszanować pas zieleni wzdłuż ulicy Markowskiego od 

strony Domu Kombatanta aż do Alei Jana Pawła II. 

5. Proponuje się wybudowanie parkingu wzdłuż ulicy Seniorów 

Lotnictwa od ulicy Ułanów do Domu Kombatanta ; obecnie teren ten 

jest całkowicie niewykorzystany. 

6. Proponuje się wybudowanie parkingu obok przychodni między nią a 

stacją trafo. Duża ilość samochodów osób korzystających z przychodni 

i szkół wymaga uregulowania tej sprawy, bowiem teren obok 

przychodni jest całkowicie rozjeżdżony, zniszczony. 

149 149 16.01.2012 [...]* 

W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 

2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru „Ugorek-

Wschód” wnioskuję o zaplanowanie innego sposobu zagospodarowania 

terenu, gdzie obecnie znajdują się blaszane garaże. 

Garaże te bardzo szpecą miejsce, które, mam nadzieję stanie się 

Kulturowym Parkiem Lotniczym i które odwiedzane będzie przez 

mieszkańców Krakowa, całej Polski, a także obywateli innych krajów. 

Aby umożliwić mieszkańcom okolicy garażowanie ich pojazdów 

proponuję zaplanowanie budowy w tym miejscu eleganckiego (2 lub 3-

poziomowego) parkingu, który wkomponowałby się w charakter 

otoczenia. 

Obszar planu 
Uwzględniony 

częściowo 
 

Wniosek uwzględniony częściowo. 

W północno – wschodniej części projektu w obrębie terenu KG.1 

uwzględnia się możliwość funkcjonowania zespołów garażowych, w tym 

garaży i parkingów wielopoziomowych. Ponadto, w północno – 

zachodniej części projektu planu, wyznacza się tereny parkingów 

wydzielonych KP.1. 

 

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa prawie cały obszar 

planu znajduje się w obrębie terenów o przeważającej funkcji usług 

publicznych UP, w obrębie których jako główne funkcje wskazuje się: 

zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów 

publicznych, w szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, 

opieki społecznej, kultu religijnego, kultury, sportu i rekreacji, a także 

zieleni publicznej. 

We wschodniej części obszaru planu wskazuje się tereny zieleni 

urządzonej ZP.2, ZP.3 i tereny zieleni Z.2. 

150 150 16.01.2012 

Fundacja dla Dzieci, 

Młodzieży i Dorosłych 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie 

Przedmiotem wniosku są działania projektowe związane z projektem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

UGOREK-WSCHÓD, dotyczące nieruchomości gruntowej położonej na 

terenie dz. Śródmieście b. gm. kat Rakowice, zabudowanej w części, 

województwo małopolskie, powiat grodzki krakowski, Kraków, dz. 

Śródmieście ul. Ułanów 25, dz.171/69 obr. 4 B, pow. 13 792 m2 KW 

231.203 (KRIP/00231.203/6), będącej w użytkowaniu wieczystym 

Wnioskodawcy j/w. 

 

Wniosek: 

Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych 

Intelektualnie , w związku z Uchwałą Nr XXXIV/457/ll Rady Miasta 

Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru UGOREK-WSCHÓD, wnioskuje o zachowanie dotychczasowej 

funkcji nieruchomości gruntowej położonej na terenie dz. Śródmieście b. 

gm. kat Rakowice, zabudowanej w części, województwo małopolskie, 

powiat grodzki krakowski, Kraków, dz. Śródmieście ul. Ułanów 25, 

dz.171/69 obr. 4 B, pow. 13 792 m2 KW 231.203 (KRIP/00231.203/6), 

będącej w użytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy j/w. tj. przeznaczenie 

w zakresie usług publicznych w sektorze pomocy społecznej, oświaty i 

ochrony zdrowia. 

Działalność Wnioskodawcy od 1992 roku skupia się na działaniach, 

171/69 

obr.4 Śródmieście 
Uwzględniony  

Wniosek uwzględniony. 

Działka 171/69 w obszarze planu znajduje się w obrębie terenu UP.4, dla 

którego ustala się przeznaczenie podstawowe pod: budynki użyteczności 

publicznej przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, kultury, 

oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej; internaty. 
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związanych z pomocą na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie . Mamy do czynienia 

niepełnosprawnością sprzężoną: nasi podopieczni to niepełnosprawni 

intelektualnie i niepełnosprawni fizycznie. 

Taki obszar działań Fundacji implikuje od razu jakość postępowań : nasze 

działania musi cechować specjalizacja, profesjonalizm , rzetelna wiedza i 

doświadczenie. Przede wszystkim jednak dbamy o godne życie naszych 

podopiecznych, o to aby nie byli oni jedynie obiektami okazjonalnych 

akcji charytatywnych lecz pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. 

Fundacja powstała w 1992 r. z głębokiej potrzeby serca. 

Grupa zapaleńców - rodziców oraz pracowników Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Łanowej 43 a, postanowiła zbudować dla dzieci z 

głębokim upośledzeniem intelektualnym, nowoczesny, profesjonalnie 

wyposażony ośrodek. Założenia były proste: obiekt ma być nowoczesny, 

w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwie 

najwyższym standardzie wyposażenia. Taki, w którym podopieczni - 

dzieci i młodzież tak bardzo skrzywdzone przez los - będą miały jak 

najlepsze warunki do profesjonalnej opieki i rehabilitacji, będą miały 

PRAWDZIWY DOM, bezpieczny i piękny. 

Od początku idea powstania Domu spotkała się z poparciem i dużym 

zrozumieniem różnych środowisk oraz osób prywatnych. Mozolnie 

gromadzono fundusze, pozyskano teren pod przyszłą budowę, 

projektowano ośrodek i jego przyszłą infrastrukturę. Wreszcie , po 

sześciu latach starań , w 1998 r. wmurowano kamień węgielny i 

rozpoczęła się budowa pierwszego, z pięciu zaprojektowanych 

pawilonów. W 2001 budynek ten został oddany w tzw. stanie surowym. 

Mimo trudności finansowych, w 2004 r. inwestycja zaczęła nabierać 

tempa. 

Przy wsparciu Marszałka Województwa Małopolskiego, w ramach 

Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004 a także dzięki systematycznemu 

pozyskiwaniu środków własnych, rozpoczął się etap prac 

wykończeniowych. W dniu 6 września 2005 nowa placówka została 

uroczyście otwarta. 

Aktualnie ośrodek oferuje kilka rodzajów świadczeń. Realizując zadania 

zlecone Gminy Miejskiej Kraków, Fundacja prowadzi Środowiskowy 

Dom Samopomocy i zaprasza na pobyt dzienny dzieci i młodzież 

niepełnosprawną intelektualnie. Dom Pomocy Społecznej to placówka 

stacjonarna, także prowadzona ramach zadania zleconego Gminy 

Miejskiej Kraków , przeznaczona dla dzieci z głębokim i znacznym 

stopniem upośledzenia umysłowego. Naszym podopiecznym zapewniamy 

pełny zakres fachowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i 

psychologicznej. Prowadzone są różnorodne i dostosowane do 

indywidualnych możliwości zajęcia terapeutyczne m.in. muzykoterapia, 

terapia plastyczna i ogrodnicza. Oprócz wysokiego standardu usług i 

profesjonalizmu pragniemy przede wszystkim ofiarować naszym 

pensjonariuszom serce, wrażliwość i troskę. 

Aby ułatwić dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 

realizację obowiązku szkolnego Fundacja powołała Zespół Szkół 

Specjalnych . Od 1 września 2009 działa Szkoła Podstawowa Specjalna i 

Gimnazjum Specjalne a od 1 września 2011 roku - Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy . 

Dalsza rozbudowa ośrodka przy ul. Ułanów 25 jest odpowiedzią na 

ogromne zapotrzebowanie społeczne. Fundacja rozpoczęła tę inwestycję 

w czerwcu 2008. Do tej pory, dzięki środkom własnym oraz 

dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego, udało się 

wybudować budynek przewiązki użytkowej pomiędzy pawilonami oraz 

stan surowy parteru drugiego pawilonu. 

Wnioskodawca = Inwestor dysponuje Decyzją nr 680/1A/98 Wydziału 

Architektury Urzędu Miasta Krakowa z dnia 30 września 1998 roku 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
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UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIE 

UWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych - Etap II 

wraz z przyłączami kablowymi energii elektrycznej, instalacjami 

wewnętrznymi energii elektrycznej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, 

ciepłej wody, sieciami CO, instalacjami wentylacji mechanicznej na 

terenie położonym w Krakowie przy ul. Ułanów, działka 171/63 obr. 4 

Śródmieście. Pozwolenie to jest ważne, bowiem Inwestor rozpoczął 

budowę w odpowiednim terminie i realizuje ją nieprzerwanie (działania 

te udokumentowane są w Dziennikach Budowy). 

Mając na względzie powyżej przedstawione argumenty oraz 

dotychczasowe działania Wnioskodawcy,  

w bezpośredni sposób reprezentujące ważny interes społeczny, 

długoletnia, nienaganną współpracę Wnioskodawcy z organami 

administracji państwowej, samorządowej oraz jednostkami miejskimi z 

obszaru pomocy społecznej - zwracamy się z prośbą o pozytywne 

rozpatrzenie niniejszego wniosku. 

151 151 16.01.2012 

Dominik Jaśkowiec 

Radny Miasta 

Krakowa 

Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o ujęcie w sporządzanym 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Ugorek Wschód 

następujących wniosków zgłoszonych przez mieszkańców Dzielnicy III 

Prądnik Czerwony podczas spotkania w dniu 12 stycznia 2012 r.: 

1. Uwzględnienie niezabudowanej strefy buforowej we wschodniej części 

opracowywanego MPZP „Ugorek Wschód” w rejonie graniczenia 

planu z terenami Muzeum Lotnictwa. 

2. Zapewnienie funkcjonowania korytarza przewietrzania miasta, poprzez 

wprowadzenie do MPZP „Ugorek Wschód” zapisów 

uniemożliwiających jego zabudowę. 

3. Określenie nieprzekraczalnej wysokości zabudowy na pozostałych 

częściach planu umożliwiającej organizowanie przez Muzeum 

Lotnictwa pokazów lotniczych (czynnego wykorzystywania płyty 

lądowiska), jak też zapewniającej możliwość korzystania z 

zlokalizowanego na terenie muzeum lądowiska dla śmigłowców. 

4. Pozostawienie w postanowieniach MPZP „Ugorek Wschód” jako 

niezabudowanego terenu zieleni publicznej ZP dla całego obszaru 

Ogrodu Kombatanta. 

5. Utrzymanie funkcji garaży dla terenu zlokalizowanego w 

północnowschodniej części planu z uwzględnieniem docelowego 

układu dróg wewnętrznych obsługujących przedmiotowy rejon. 

Dokonanie analizy możliwości zlokalizowania na terenie MPZP „Ugorek 

Wschód” nowych parkingów i miejsc postojowych. Wskazanie tych 

lokalizacji winno nastąpić w pierwszej kolejności w rejonie ul. Seniorów 

Lotnictwa z uwagi na pobliską szkołę oraz przychodnie zdrowia. 

Obszar planu Uwzględniony   

152 152 20.01.2012 

„Prawo Podatki” 

Kancelaria Radcy 

Prawnego Grzegorza 

Fedorczuka 

Doradztwo Prawne i 

Podatkowe 

W imieniu Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej w Warszawie, na 

podstawie załączonego pełnomocnictwa, wnoszę następujące wnioski do 

ww. projektu MPZP Ugorek - Wschód: 

 

Tereny placów oraz dróg publicznych: 

 KD wraz terenami sąsiadującymi,  

aleja Jana Pawła II: 

Projekt powinien przewidywać dopuszczenie: 

1) urządzeń reklamowych (dwustronnych) oszklonych lub w 

innych sposób analogicznie obudowanych o pow. reklamowej 

każdej ze stron do 3m2 (np. citylighty) z zachowaniem 

minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 

szczególnego układu kompozycyjnego między nimi (np. 

składający się z jednego, dwóch, trzech lub większej ilości 

elementów, usytuowanych w jednej linii, odzwierciedlając przy 

tym istniejący element w przestrzeni np. linię zabudowy, oś 

ulicy etc), 

2) urządzeń reklamowych oszklonych lub w innych sposób 

analogicznie obudowanych o pow. do 9 m2 (np. cityscroll, 

superscroll) z zachowaniem minimalnej odległości między 

Obszar planu 
Uwzględniony 

częściowo 
 

Wniosek uwzględniony częściowo. 

W projekcie planu, definiuje się wielkogabarytowe urządzenia 

reklamowe, tj.: należy przez to 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. 

Powyższych zakazuje się lokalizować jedynie w obrębie terenu zieleni 

Z.1; terenu zieleni urządzonej ZP.1 oraz terenach dróg publicznych 

KDZ.1, KDZ.2, KDD.1, KDD.2. 
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urządzeniami (np. 30 m) oraz szczególnego układu 

kompozycyjnego między nimi (np. taka sama wysokość od 

poziomu terenu); usytuowanie przy skrzyżowaniach z ulicą 

Ułanów oraz z ulicą Markowskiego, 

3) urządzeń reklamowych o pow. do 18 m2 z zachowaniem 

minimalnej odległości między urządzeniami (np. 75 m) oraz 

zachowania szczególnego układu kompozycyjnego między 

nimi; (np. składający się z jednego, dwóch, trzech lub większej 

ilości elementów, usytuowanych w jednej linii, 

odzwierciedlając przy tym istniejący element w przestrzeni np. 

linię zabudowy, oś ulicy etc), 

4) reklamę w wiatach przystankowych (istniejących, jak i nowo 

projektowanych), 

5) reklamę na meblach miejskich, 

6) reklamę na słupach reklamowo - ogłoszeniowych. 

 KD wraz terenami sąsiadującymi,  

ulica Spadochroniarzy: 

Projekt powinien przewidywać dopuszczenie: 

1) urządzeń reklamowych (dwustronnych) oszklonych lub w 

innych sposób analogicznie obudowanych o pow. reklamowej 

każdej ze stron do 3m2 (np. citylighty) z zachowaniem 

minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 

szczególnego układu kompozycyjnego między nimi (np. 

składający się z jednego, dwóch, trzech lub większej ilości 

elementów, usytuowanych w jednej linii, odzwierciedlając przy 

tym istniejący element w przestrzeni np. linię zabudowy, oś 

ulicy etc), usytuowanie takich nośników w bliskim sąsiedztwie 

kwartałów usługowych, 

2) urządzeń reklamowych oszklonych lub w innych sposób 

analogicznie obudowanych o pow. do 9 m2 (np. cityscroll, 

superscroll) z zachowaniem minimalnej odległości między 

urządzeniami (np. 30 m) oraz szczególnego układu 

kompozycyjnego między nimi (np. taka sama wysokość od 

poziomu terenu); w szczególności przy skrzyżowaniu z ulicą 

Ułanów oraz z ulicą Markowskiego (tereny garaży 

wolnostojących) oraz w bliskim sąsiedztwie kwartałów 

usługowych, 

3) reklamę w wiatach przystankowych (istniejących, jak i nowo 

projektowanych), 

4) reklamę na meblach miejskich, 

5) reklamę na słupach reklamowo - ogłoszeniowych. 

 KD wraz terenami sąsiadującymi,  

ulica Markowskiego: 

Projekt powinien przewidywać dopuszczenie: 

1) urządzeń reklamowych (dwustronnych) oszklonych lub w 

innych sposób analogicznie obudowanych o pow. reklamowej 

każdej ze stron do 3m2 (np. citylighty) z zachowaniem 

minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 

szczególnego układu kompozycyjnego między nimi (np. 

składający się z jednego, dwóch, trzech lub większej ilości 

elementów, usytuowanych w jednej linii, odzwierciedlając przy 

tym istniejący element w przestrzeni np. linię zabudowy, oś 

ulicy etc); 

2) urządzeń reklamowych o pow. do 9 m2 (np. cityscroll, 

superscroll) oszklonych lub w innych sposób analogicznie 

obudowanych z zachowaniem minimalnej odległości między 

urządzeniami (np. 30 m) oraz szczególnego układu 

kompozycyjnego między nimi (np. taka sama wysokość od 

poziomu terenu); lokalizacja nośnika wzdłuż całego ciągu 

ulicznego, po wschodniej jak i zachodniej pierzei ulicy, w 
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szczególności przy skrzyżowaniu z aleją Jana Pawła II, 

3) reklamę w wiatach przystankowych (istniejących, jak i nowo 

projektowanych), 

4) reklamę na meblach miejskich, 

5) reklamę na słupach reklamowo - ogłoszeniowych. 

 KD wraz terenami sąsiadującymi,  

ulica Seniorów Lotnictwa: 

Projekt powinien przewidywać dopuszczenie:  

1) urządzeń reklamowych (dwustronnych) oszklonych lub w 

innych sposób analogicznie obudowanych o pow. reklamowej 

każdej ze stron do 3m2 (np. citylighty) z zachowaniem 

minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 

szczególnego układu kompozycyjnego między nimi (np. 

składający się z jednego, dwóch, trzech lub większej ilości 

elementów, usytuowanych w jednej linii, odzwierciedlając przy 

tym istniejący element w przestrzeni np. linię zabudowy, oś 

ulicy etc), 

2) urządzeń reklamowych o pow. do 9 m2 (np. cityscroll, 

superscroll) oszklonych lub w innych sposób analogicznie 

obudowanych z zachowaniem minimalnej odległości między 

urządzeniami (np. 30 m) oraz szczególnego układu 

kompozycyjnego między nimi (np. składający się z jednego, 

dwóch, trzech lub większej ilości elementów, usytuowanych w 

jednej linii, odzwierciedlając przy tym istniejący element w 

przestrzeni np. linię zabudowy, oś ulicy etc); w szczególności w 

bliskim sąsiedztwie kwartałów usługowych oraz przy 

skrzyżowaniu z Ułanów oraz z ulicą Markowskiego, 

3) reklamę w wiatach przystankowych (istniejących, jak i nowo 

projektowanych), 

4) reklamę na meblach miejskich, 

5) reklamę na słupach reklamowo - ogłoszeniowych, 

6) reklamę na kioskach (istniejących, jak i nowo projektowanych). 

 KD wraz terenami sąsiadującymi,  

ulica Ułanów: 

Projekt powinien przewidywać dopuszczenie: 

1) urządzeń reklamowych (dwustronnych) oszklonych lub w 

innych sposób analogicznie obudowanych o pow. reklamowej 

każdej ze stron do 3m2 (np. citylighty) z zachowaniem 

minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 

szczególnego układu kompozycyjnego między nimi (np. 

składający się z jednego, dwóch, trzech lub większej ilości 

elementów, usytuowanych w jednej linii, odzwierciedlając przy 

tym istniejący element w przestrzeni np. linię zabudowy, oś 

ulicy etc), w szczególności rozmieszczenie nośników przy 

kwartałach usługowych oraz przy skrzyżowaniach z innymi 

ciągami ulicznymi, 

2) reklamę w wiatach przystankowych (istniejących, jak i nowo 

projektowanych), 

3) reklamę na meblach miejskich, 

4) reklamę na słupach reklamowo - ogłoszeniowych, 

5) reklamę na kioskach (istniejących, jak i nowo projektowanych). 

Tereny usługowe: 

 U,  

Tereny usługowe:  

Projekt powinien przewidywać dopuszczenie:  

1) urządzeń reklamowych (dwustronnych) oszklonych lub w 

innych sposób analogicznie obudowanych o pow. reklamowej 

każdej ze stron do 3m2 (np. citylighty) z zachowaniem 

minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 

szczególnego układu kompozycyjnego między nimi (np. 
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składający się z jednego, dwóch, trzech lub większej ilości 

elementów, usytuowanych w jednej linii, odzwierciedlając przy 

tym istniejący element w przestrzeni np. linię zabudowy, oś 

ulicy etc); 

2) urządzeń reklamowych o pow. do 9 m2 (np. cityscroll, 

superscroll) oszklonych lub w innych sposób analogicznie 

obudowanych z zachowaniem minimalnej odległości między 

urządzeniami (np. 30 m) oraz szczególnego układu 

kompozycyjnego między nimi (np. składający się z jednego, 

dwóch, trzech lub większej ilości elementów, usytuowanych w 

jednej linii, odzwierciedlając przy tym istniejący element w 

przestrzeni np. linię zabudowy, oś ulicy etc); 

3) reklamę na budynkach wraz z zachowaniem minimalnych 

odległości między nimi (np. lOm) nie przysłaniającą okien; 

(kompozycja nośników powinna się składać jednego, dwóch, 

trzech lub większej ilości elementów, która „ożywi" pustą 

ścianę elewacyjną, nie wprowadzając przy tym jednej, 

monotonnej reklamy, 

4) reklamę na meblach miejskich, 

5) reklamę na słupach reklamowo - ogłoszeniowych, 

6) reklamę na kioskach (istniejących, jak i nowo projektowanych). 

Tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej*: 

 MW/U,  

Tereny zabudowy wielorodzinne j i usług: 

Projekt powinien przewidywać dopuszczenie: 

1) urządzeń reklamowych (dwustronnych) oszklonych lub w 

innych sposób analogicznie obudowanych o pow. reklamowej 

każdej ze stron do 3m2 (np. citylighty) z zachowaniem 

minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 

szczególnego układu kompozycyjnego między nimi (np. 

składający się z jednego, dwóch, trzech lub większej ilości 

elementów, usytuowanych w jednej linii, odzwierciedlając przy 

tym istniejący element w przestrzeni np. linię zabudowy, oś 

ulicy etc); 

2) reklamę na budynkach wraz z zachowaniem minimalnych 

odległości między nimi (np. lOm) nie przysłaniającą okien, 

(kompozycja nośników powinna się składać jednego, dwóch, 

trzech lub większej ilości elementów, która „ożywi" pustą 

ścianę elewacyjną, nie wprowadzając przy tym jednej, 

monotonnej reklamy, 

3) reklamę na meblach miejskich, 

4) reklamę na słupach reklamowo - ogłoszeniowych, 

5) reklamę na kioskach (istniejących, jak i nowo projektowanych). 

Tereny zabudowy wielorodzinnej*: 

 MW,  

Tereny zabudowy wielorodzinnej: 

Projekt powinien przewidywać dopuszczenie: 

1) urządzeń reklamowych (dwustronnych) oszklonych lub w 

innych sposób analogicznie obudowanych o pow. reklamowej 

każdej ze stron do 3m2 (np. citylighty) z zachowaniem 

minimalnej odległości między urządzeniami (np. 15 m) oraz 

szczególnego układu kompozycyjnego między nimi, (np. 

składający się z jednego, dwóch, trzech lub większej ilości 

elementów, usytuowanych w jednej linii, odzwierciedlając przy 

tym istniejący element w przestrzeni np. linię zabudowy, oś 

ulicy etc); 

2) reklamę na budynkach wraz z zachowaniem minimalnych 

odległości między nimi (np. lOm) nie przysłaniającą okien 

(kompozycja nośników powinna się składać jednego, dwóch, 

trzech lub większej ilości elementów, która „ożywi" pustą 
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ścianę elewacyjną, nie wprowadzając przy tym jednej, 

monotonnej reklamy, 

3) reklamę na meblach miejskich, 

4) reklamę na słupach reklamowo - ogłoszeniowych, 

5) reklamę na kioskach (istniejących, jak i nowo projektowanych). 

Postanowienia ogólne: 

 dotyczy ustaleń dla całego obszaru planu: 

Urządzenia reklamowe i tablice informacyjne wolnostojące nie powinny 

być umieszczane: 

1) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub 

w sposób utrudniający ich odczytanie, 

2) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla istniejącego 

oznakowania miejskiego systemu informacji lub w sposób 

utrudniający jego odczytanie, 

3) na pomnikach i miejscach pamięci narodowej, 

4) w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających 

jezdnie i torowiska, 

5) na budowlach o funkcji barier dźwiękochłonnych, 

6) na mostach wiaduktach i kładkach, 

7) na obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej, 

za wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych, 

8) na ażurowych balustradach balkonów i tarasów, za wyjątkiem 

reklam remontowo-budowlanych, 

9) w parkach, na cmentarzach i wydzielonych terenach zieleni 

miejskiej, a także na ich ogrodzeniach, 

10) na pomnikach przyrody, 

11) w sposób ograniczający widoczność z kamer systemu 

monitoringu miejskiego, 

12) na budynkach mieszkalnych w sposób przesłaniający okna, za 

wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych. 

1. Urządzenia reklamowe wolnostojące do 3 m2 

Zgodnie z treścią studium miasta Krakowa: „przestrzeń publiczna nie 

może być zaśmiecana przypadkowymi urządzeniami oraz reklamą". 

Studium także nakazuje, aby ten aspekt uwzględnić szczególnie poprzez 

zapis prawa lokalnego, czyli w zapisach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

„Charakter reklam, urządzeń terenowych i małej architektury winny 

kreować wysoki poziom estetycznych rozwiązań, kształtujących dobry 

gust i smak społeczeństwa, a w konsekwencji kulturę miejsca"- wskazuje 

dalej. Jednocześnie studium informuje nas, że na terenie miasta Krakowa 

powinno podjąć się działań na rzecz poprawy estetyki miasta (szczególnie 

w zakresie czystości, stanu zieleni miejskiej oraz uporządkowania reklam 

oraz elewacji budynków). 

Proponowane zmiany są całkowicie zgodne ze Studium 

zagospodarowania Miasta Krakowa oraz z ładem przestrzennym 

wskazanego terenu objętego przystąpieniem do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium zaleca 

dążenie do zmniejszenia rozmiarów reklamy (zwłaszcza nośników 

wielkogabarytowych) - urządzenia do 3m2 znakomicie wpisują się w tę 

tendencję. Umieszczenie nowoczesnych urządzeń reklamowych o 

powierzchni do 3m2 jest wpisane w funkcjonowanie współczesnych 

miast. Nie zakłóca to ładu przestrzennego, a co więcej, uwzględnia 

potrzeby społeczne, gospodarcze, przyrodnicze oraz kulturowe. Takie 

urządzenia najlepiej wpisują się w przestrzeń usługową oraz 

wielorodzinną, która często towrzyszy drobnym sklepom oraz butikom. 

Należy również zauważyć, iż urządzenia zamieszczone w rejonie pasa 

drogowego, wymagają każdorazowo uzyskania opinii/zgody zarządcy 

drogi, a w rejonach objętych ochroną/opieką służby ochrony zabytków 

wymagane jest uzyskanie opinii/zgody tych służb. Mając to na uwadze, 

brak jest ryzyka, że przedmiotowe urządzenia reklamowe umieszczane 
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będą bez żadnej kontroli w sposób naruszający ład przestrzenny. 

Za dopuszczeniem tych reklam na wnioskowanym terenie przemawia 

również ich rzeczywisty rozmiar. Urządzenia reklamowe o powierzchni 

3m2 ma zwykle reklamę o wymiarach l,2m szerokości oraz l,8m 

wysokości. Takie reklamy są powszechnie umieszczane w wielu miastach 

na całym świecie. Ponadto proponuje się dopuszczenie urządzeń 

reklamowych, które są oszklone lub w inny sposób analogicznie 

obudowane. W ten sposób zapewnia się wysoką jakość ekspozycji 

reklam, a ponadto wysoką estetykę samego urządzenia, które lepiej 

komponuje się w przestrzeni publicznej. 

Nośniki takie nie powinny być ustawiane w przypadkowych miejscach, a 

w miejscach specjalnie na ten cel przeznaczonych, zlokalizowanych w 

szczególności w okolicach terenów usługowych, o dużym natężeniu 

ruchu pieszego, jak i samochodowego, nie powodując przy tym, trudności 

w poruszaniu się mieszkańców na danym terenie. Urządzenia reklamowe 

powinny zostać usytuowane w szczególności na terenach usługowych 

przy ulicy Ułanów, ulicy Markowskiego oraz Seniorów Lotnictwa. Takie 

nośniki będą wpisywać się w najlepiej w niską zabudowę oświaty 

zlokalizowaną przy ulicy Ułanów. 

2. Urządzenia reklamowe wolnostojące do 9 m2. 

Studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nie 

przewiduje zakazu dla tego typu reklam na terenach strefy miejskich 

miejskiej czy podmiejskiej. IGRZ proponuje, aby miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dopuszczał lokalizację wolnostojących 

urządzeń reklamowych o powierzchni do 9m2 o wysokim standardzie 

wykonania i ekspozycji reklamy. Taki standard prezentuje urządzenie 

reklamowe określane jako cityscroll/ superscroll. 

Nośniki takie również nie powinny zostać usytuowane w przypadkowych 

miejscach, a w miejscach specjalnie na ten cel przeznaczonych, 

zlokalizowanych w szczególności w okolicach nie zasłaniających osi 

widokowych, historycznych miejsc, pomników przyrody. Lokalizacja 

nośników powinna być wcześniej uzgodniona z firmami, które będą 

inwestować na danych obszarach, w szczególności na terenach dróg 

publicznych, które sąsiadują z terenami zabudowy wielorodzinnej, a 

zwłaszcza usług. 

Takie nośniki reklamowe powinny zostać usytuowane w ciągach 

jezdnych Alei Jana Pawła II oraz przy skrzyżowaniach z innymi ulicami 

oraz w jej bliskim sąsiedztwie z kwartałami usługowymi. Kolejne nośniki 

powinny zostać usytuowane przy dużych kwartałach usługowych oraz 

przy terenach sportu i rekreacji, które towarzyszą zabudowie oświaty na 

tym terenie. 

3. Reklama na budynkach. 

Wprowadzenie przepisu, umożliwiającego dopuszczenie reklamy na 

budynkach jedynie w określonym formacie lub ilości procentowej ich 

elewacji, może wprowadzić dezinformację danej przestrzeni miejskiej 

oraz nieład na tych elewacjach. Brak szczegółowego przepisu, który 

ujednolicałby sposób komponowania reklamy oraz ilość nośników, może 

spowodować tworzenie bezgranicznej ilości reklam nieestetycznych. 

Kompozycja to złożenie, zestawienie ze sobą elementów, które razem 

stworzą pewien układ (otwarty, zamknięty, statyczny, dynamiczny, 

geometryczny). Elementy te powinny tworzyć ze sobą harmonijną całość, 

zwłaszcza poprzez umiejętne dobranie kolorów, kształtów, faktur czy 

proporcji. Sposób prezentacji reklamy wpływa na odbiór informacji przez 

mieszkańców. Nośniki reklamowe powinny być nie tylko wykonane z 

materiałów o wysokim standardzie, ale zestawione w taki sposób, aby 

przyciągały uwagę społeczności w sposób pozytywny. 

Wprowadzenie przepisu o sposobie kompozycyjnym elewacji na 

poszczególnych budynkach, ilości elementów, które mogłyby dany układ 

utworzyć oraz możliwość zwiększenia formatu reklamy, spowoduje 

ciekawsze zagospodarowanie pustych elewacji w rejonie obszaru ulicy 
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Ułanów ( w szczególności chodzi o utworzenie nowych elewacji dla 

budynków usług oświaty oraz burs, które znajdują się na tym terenie. 

4. Reklamy na meblach miejskich. 

Inwestycje w meble miejskie (np. w postaci stojaków na rowery) 

realizowane są w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach 

którego inwestor prywatny finansuje zakup mebli miejskich, a w zamian 

uzyskuje prawo do korzystania z paneli reklamowych zintegrowanych z 

ww. meblami. Z uwagi na to, że drugą stroną umowy jest podmiot 

publiczny wówczas wielkość i ilość urządzeń reklamowych wynika z 

zawartej umowy. Miasto Kraków będzie miało więc decydujący głos w 

kwestii rozmieszczenia zarówno mebli miejskich, jak i wielkości reklam 

na tych meblach. 

Proponowane reklamy, a w szczególności urządzenia reklamowe na 

meblach miejskich o wysokim standardzie estetycznym, nie spowodują 

dysharmonizacji danej przestrzeni, a mogą pozytywnie wpłynąć na 

atrakcyjność turystyczną Miasta Kraków, o ile podobne zapisy znajdą się 

również w innych miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

Atrakcyjne, wielofunkcjonalne meble miejskie powinny znaleźć się 

przede wszystkim na terenach zieleni uporządkowanej, w szczególności 

przy terenach zabudowy wielorodzinnej, usługowej (np. w rejonie szkoły 

podstawowej) oraz w rejonie potoku znajdującego się przy ulicy 

Nadrzecznej. 

Kierując się doświadczeniem miast europejskich, powinniśmy tworzyć 

systemowe meble miejskie, które będą zintegrowane z reklamą 

komercyjną jak i informacyjną. Takie systemy, zindywidualizowanych 

mebli miejskich, odnajdziemy w Londynie, Barcelonie czy w Paryżu. 

5. Reklama w formie slupów reklamowo-ogłoszeniowych, w wiatach 

przystankowych, na kioskach. 

Słupy reklamowe, pod warunkiem wykonania ich z odpowiednich 

materiałów, mogą być jednymi z bardziej estetycznych urządzeń 

reklamowy w przestrzeni publicznej, możemy je spotkać chociażby na 

warszawskim Krakowskim Przedmieściu, czy na Starówce w Wiedniu, 

które idealnie komponują się współczesną tkankę miejską. Większość 

miejscowych planów na terenie polskich miast dopuszcza tą formę 

reklamy bez ustanawiania istotnych dodatkowych ograniczeń. 

Należy jednak pamiętać, aby słupy nie były usytuowane w 

przypadkowych miejscach, ograniczając tym samym przestrzeń chodnika. 

Słupy na danym terenie powinny być lokowane w jednej linii i takich 

samych odległościach, tworząc przy tym pewien ich schemat 

funkcjonalno-użytkowy. 

W odniesieniu do wiat przystankowych, to coraz bardziej powszechne 

stają się wspólne przedsięwzięcia miast i firm outdoorowych, w ramach 

których w zamian za reklamy w wiatach przystankowych ww. firmy 

finansują zakup i utrzymanie wiat. 

Reklama na kioskach powinna być jednostronna, obudowana szkłem lub 

materiałem typu plexi. Niestety w dalszym ciągu w naszej przestrzeni 

funkcjonują tzw. „blaszakowe" formy kiosków. Wymiana ich na nowe, o 

wysokim standardzie estetycznym, spowoduje, że firmy znajdą 

dodatkową przestrzeń na lokowanie swojej reklamy, a przy tym spadnie 

ilość nośników reklamy tzw. „dzikiej", lokowanej na płotach lub w 

wiatach przystankowych. Pamiętajmy o tym, aby nie ograniczać formatu 

reklamowego do wymiarów, które nie są standardowe, aby nie ograniczać 

funkcjonowanie reklamy do niewymiarowych powierzchni. Dotyczy to 

także reklam na budynkach, w wiatach przystankowych, czy słupów 

reklamowo-ogłoszeniowych. 

6. Uwaga*. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulicy Ułanów 

obejmuje znaczne tereny obszarów jeszcze nie zagospodarowanych. 

Gdyby Miasto planowało przekształcenie tych obszarów w inne funkcje 
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miejskie, to należy rozpatrzeć przepisy dotyczące lokalizowania reklamy 

dla tych nowo powstałych kwartałów. Dodatkowymi nośnikami byłyby 

urządzenia do 3m2, słupy reklamowo-ogłoszeniowe, reklamę na meblach 

miejskich, w wiatach przystankowych oraz kioskach zwłaszcza od strony 

ulicy Markowskiego, która graniczy z Muzeum Lotnictwa. 

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej pragnie działać na rzecz 

całościowych koncepcji dotyczących funkcjonowania urządzeń 

reklamowych w przestrzeni publicznej. Izba jest gotowa do współpracy w 

przyjętych ramach prawych na każdym etapie procedowania przy 

tworzeniu odpowiednich propozycji regulacji prawnych. 

* 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 152 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 „Ugorek – Wschód”,  

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


