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Załącznik do Zarządzenia Nr: 3321/2012 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-11-13 

 
WYKAZ WNIOSKÓW 

osób fizycznych i prawnych złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice” w Krakowie 
 
Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 23.12.2011 r. 
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 23.12.2012r. 
Termin składania wniosków do planu określony, w ogłoszeniu i obwieszczeniu, upłynął z dniem 16.01.2012 r. 
W terminie określonym do wnoszenia wniosków zostały złożone (wpłynęły) wnioski i pisma wyszczególnione w poniższym zestawieniu. 
 
 

 
Lp 

 
NR 

wniosku 

 
DATA 

złożenia 
wniosku 

 
NAZWISKO i 

IMIĘ 
lub 

NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA

CYJNEJ 

 
 
 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI, 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 
(numery działek 

i obrębów) 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA W 
SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKU 

 
 
 

UWAGI 
 

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 
NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 29.12.2011 [...]* Wniosek o: 
1. uwzględnienie w planach, aby  ul. Gruszczyńskiego 

zachowała swój lokalny charakter tzn. aby nie stała się 
trasą przelotową z miejscowości podkrakowskich w 
kierunku centrum. Powinna ona stać się drogą pieszo – 
rowerową z funkcją dojazdową do posesji 
zlokalizowanych przy ul. Gruszczyńskiego, a plan mpzp 
powinien przewidzieć montaż urządzeń (lub odp. projektu 
drogi), które wymusiłyby ograniczenie prędkości do 
30km/h., 

 
2. rozważenie możliwości wyznaczenia nowych dróg dla 

obsługi przewidywanego wzrostu ruchu lokalnego (ze 
względu na ostatnio wydawane pozwolenia budowy przy 
ul. Gruszczyńskiego oraz obserwowany wzrost 
zainteresowania okolicznymi działkami):  

a) połączenia ul. Geologów z ul. Gruszczyńskiego, 
 
 
b) przedłużenia ul. Geologów i połączenia jej z  ul. 
Żelazowskiego oraz połączenia ul. Żelazowskiego 
z ul. Krzemieniecką poprzez połączenie 
ul. Pawłowskiego i ul. Gacki, 

 
 
 
3. wprowadzenie ochrony strefy zieleni i ograniczenie 

zabudowy w dolinach rzeczek będących dopływami 
potoku Młynówka tj. strumieni płynących po północnej 
stronie ul. Malinowskiego i ul. Geologów, 
 

4. zaplanowanie wzdłuż strumieni ścieżek rekreacyjnych, 
które łączyłyby się z okolicznymi fortami, 

 
 
 
5. otwarcie dla rekreacji Fortów „Kosocice” i „Barycz” tj. 

zaplanowanie  ścieżek rekreacyjnych w ich okolicach, 
 
 

Cały obszar planu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2 a 
 Wniosek 

uwzględniony 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 3 Wniosek 
uwzględniony 

 
 
 

Ad. 4 Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 
 

Ad. 5 Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

Ad. 1 Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2 b 
Wniosek 

nieuwzględniony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 1 
Zgodnie z przepisami ustawy, rozwiązania organizacji ruchu nie stanowią 
rozstrzygnięć planu miejscowego. Ul. Gruszczyńskiego została wyznaczona 
w projekcie planu jako droga publiczna – dojazdowa (klasy D) bowiem stanowi 
istotny element w układzie sieci ulicznej tego obszaru. Ulica ta zapewnia niezbędne, 
jedyne na obszarze objętym planem, powiązanie komunikacyjne na osi północ -
południe, w ciągu ul. Dróżbackiej, pomiędzy ulicami Kuryłowicza i Żelazowskiego. 
Ciąg pieszy i trasa rowerowa są dopuszczone ustaleniami planu w wyznaczonym 
pasie drogowym tej ulicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 2 b 
Brak uzasadnienia dla prowadzenia wnioskowanych dróg, gdyż drogi te proponowane 
są przez wnioskodawcę poza terenami przeznaczonymi w projekcie planu do 
zainwestowania. Ponadto proponowane przedłużenie ulicy Geologów do połączenia z 
ulicą Żelazowskiego przebiegałaby w terenach o ważnej funkcji przyrodniczej 
(obudowa biologiczna dopływu potoku Malinówka). 
 
 
 
 
 
 
Ad. 4  
Zastrzeżenie:  
Wnioskowane ścieżki nie są wyznaczone na rysunku planu, lecz są dopuszczone 
ustaleniami tekstu planu  
 
Ad. 5  
Zastrzeżenie: 
Ustalenia planu dopuszczają przeznaczenie fortów na cele m. in. rekreacyjne. 
Niemniej wnioskowane otwarcie rozumiane jako udostępnienie fortów dla rekreacji 
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6. wprowadzenie ograniczenia intensywności zabudowy, 

które pozwoliłoby zachować wiejski charakter terenów, 
 
7. uwzględnienie w planie konieczności budowy wzdłuż 

dróg chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudowy 
obecnie istniejących chodników o szerokości ok.0,5 m na 
chodniki o szerokości pozwalającej na wyminięcie osób 
i rowerzystów (ok. 2m), 

 
8. rozważenie możliwości wykorzystania terenów dla 

turystyki pieszej, rowerowej, konnej, a nawet narciarskiej 
(trasy biegowe). 

 
 

Ad. 6 Wniosek 
uwzględniony 

 
Ad. 7 Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 
 

Ad. 8 Wniosek 
uwzględniony 

nie stanowi przedmiotu podlegającego regulacji planem miejscowym .  
 
 
 
Ad. 7  
Ustalenia planu dopuszczają i umożliwiają budowę chodników i ścieżek rowerowych, 
w ramach linii rozgraniczających tereny dróg 
 
 
 

2 2 03.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o:  
1. przeznaczenie działki nr 17/2 obr 97 pod zabudowę 

mieszkaniową (jednorodzinną), 
 

2. przeznaczenie działki nr 17/3 obr 97 pod zabudowę 
mieszkaniową (jednorodzinną) z możliwością budowy 
dwóch budynków mieszkalnych wolnostojących. 

1. dz. nr 17/2 obr. 97 
Podgórze 
 

 
2. dz. nr 17/3 
obr. 97 Podgórze 
 

Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 
 
 
 

Ad. 2 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Ad. 1   
Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 
 
Ad. 2  
Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

3 3 10.01.2012 [...]* 
[...]* 
[...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniowo – usługową wysoką. 

dz. nr 168/2, 168/4, 168/9, 
168/11 
obr. 96 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 
 
 
 

Zastrzeżenie:  
Szczegółowe parametry zabudowy ustalone są zgodnie z zapisami Studium, 
Część działek nr 168/2 i 168/11 przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego 
drogi, do której te działka przylegają. 

4 4 10.01.2012 
Data 
stempla 
pocztowego  
07.01.2012 

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

Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z możliwością wybudowania 
dwóch budynków jednorodzinnych.  Dla przedmiotowych 
działek prowadzone jest  postępowanie w sprawie 
ustanowienia drogi koniecznej – dojazdu od strony 
ul. Geologów. 

dz. nr 124 
obr. 96 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania.  

5 5 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową) . 

dz. nr 136 
obr.96 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

6 6 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 180/9 
obr.96 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

  

7 7 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 180/8 
obr.96 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

  

8 8 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 327/3 
obr.96 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

9 9 10.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o: 
1. przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową 

(mieszkaniową i usługową), 
 
2. wytyczenie drogi dojazdowej do działki jako drogi 

koniecznej. 

dz. nr 159/1 
obr.96 Podgórze 

 Ad. 1 Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 

Ad. 2 - 

Ad.1  
Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 
Ad.2   
Wytyczenie drogi koniecznej do działki nie stanowi materii planu miejscowego. 

10 10 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 180/6 
obr.96 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

  

11 11 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową) działek: 
1. dz. nr 285/3 
obr. 96 Podgórze, 
 
 
2. dz. nr 284 
obr. 96 Podgórze. 
 

 
 
1. dz. nr 285/3 
obr. 96 Podgórze 
 
 
2. dz. nr 284 
obr. 96 Podgórze 
 

  
 

Ad.1 Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 

Ad.2 
- 

 
 
Ad. 1 
Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania.  
 
Ad. 2  
Wniosek w zakresie pkt. 2 dotyczy działki położonej na terenie Kosocic i zostanie 
rozpatrzony w wykazie wniosków do mpzp obszaru „Kosocice”. 

12 12 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 285/1 
obr. 96 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania.  

13 13 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 285/2 
obr. 96 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania.  

14 14 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 67/3 
obr. 97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania.  

15 15 10.01.2012 [...]* 
[...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 67/1 
obr. 97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka stanowi istniejącą drogę dojazdową do działek nr 67/3 i 67/4. 
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[...]* 
16 16 10.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 

mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 
dz. nr 67/2 
obr. 97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania.  

17 17 10.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 67/4  
obr. 97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania.  

18 18 10.01.2012 [...]* 
[...]* 
[...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową) . 

dz. nr 358/5, 358/6 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
Część obu działek przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której 
te działki przylegają. 

19 19 11.01.2012 Jast Developer 
Sp. Z o.o.  
([...]* 
Prezes Zarządu) 

Wniosek o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną: wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową działek: 
1. nr 329/2, 329/3 obr. 96 Podgórze, 

 
 
 

 
 

 
 

2. nr 329/5 obr. 96 Podgórze. 
 

1. dz. nr 329/2, 329/3 obr. 
96 Podgórze 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. dz. nr 329/5 obr. 96 
Podgórze 

 

 Ad. 1 Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Ad. 1 
Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
Niewielkie fragmenty zachodniej części działek mieszczące się w wyznaczonej w 
Studium granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, położone są na terenie 
osuwiska wyznaczonego w projekcie planu na podstawie opracowania pn. „Mapy 
dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, w skali 1: 10 
000, Miasta Kraków – Dzielnice I-VII oraz X-XI” wykonanego przez Państwowy 
Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie w 2011r. 
 
Ad. 2 
Zachodnia część działki leży na terenie osuwiska wyznaczonego w projekcie planu na 
podstawie opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – Dzielnice I-VII oraz X-XI” 
wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie w 
2011r., a pozostała część działki nie ma parametrów działki budowlanej według 
wskaźników ustalonych w projekcie planu. 

20 20 11.01.2012 [...]* 
[...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową. 

dz. nr 112/2 
obr. 96 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 

21 21 11.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową. 

dz. nr 184 
obr. 96 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek uwzględniony do granicy osuwiska wyznaczonego na podstawie 
opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – Dzielnice I-VII oraz X-XI” 
wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie w 
2011r. 

22 22 11.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową. 

dz. nr 306/1, 306/2, obr. 
96 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

23 23 12.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową. 

dz. nr 365/2 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega. 

24 24 12.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.  
 
 
Na przedmiotowych nieruchomościach zostały wydane: 
decyzja WZ   nr AU-2/7331/1292/09,   
decyzja WZ   nr AU-2/7331/1943/09. 

dz. nr 96/5, 96/6 
obr. 96 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania.  
 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, w 
przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane w oparciu 
o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne zasady niż 
ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan miejscowy musi 
zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku wydawania  decyzji WZ  
zgodność taka nie musi być zachowana. 

25 25 12.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 
Wnioskodawca uzasadnia swój wniosek  faktem istnienia 
zabudowy w sąsiedztwie jej działek oraz  rozpoczęcia 
budowy na dz. nr 317. 

dz. nr 308/2, 310 
obr. 96 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

26 26 12.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.   
Uzasadnienie, iż dla dz. nr 112/4 obr.96 została ustanowiona 
droga na skutek służebności wzdłuż dz. nr 112/3 i 112/2, a na 
dz. nr 110 obr.96 został wybudowany budynek 
jednorodzinny, który leży w jednej linii zabudowy z dz. nr 
112/4 obr.96. Ponadto działka 112/4 obr.96 graniczy 
bezpośrednio z dz. budowlaną nr 112/3 obr.96.  
Do wniosku załączono mapę ewid., mapę z ustaloną 
służebnością dla dz. nr 112/4 obr.96. 

dz. nr 112/4  
obr. 96 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
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27 27 13.01.2012 [...]* Wniosek o objęcie działek planem zagospodarowania 
w obszarze budownictwa mieszkaniowego i usług oraz 
przekwalifikowanie (tj. przeznaczenie) z działek rolnych na 
budowlane. 

dz. nr 65, 69 
obr. 97 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

28 28 13.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową. 

dz. nr 362/2, 362/4, 362/5 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
część działki nr 362/2 przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do 
której ta działka przylega. 

29 29 13.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową. 

dz. nr 362/3, 358/12 
obr. 97 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

  

30 30 13.01.2012 [...]* Wniosek o utrzymanie dotychczasowego przeznaczenie 
działki pod zabudowę mieszkaniową.  
 
 
 
 
Na przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja 
WZ nr AU-2/6730.5/202/2011. 

dz. nr 7  
obr.97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek uwzględniony do granicy osuwiska wyznaczonego na podstawie 
opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – Dzielnice I-VII oraz X-XI” 
wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie w 
2011r. 
 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, w 
przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane w oparciu 
o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne zasady niż 
ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan miejscowy musi 
zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku wydawania  decyzji WZ  
zgodność taka nie musi być zachowana. 

31 31 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową) . 

dz. nr 52  
obr. 97 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Północna część działki, obejmująca około ¾ jej powierzchni  leży poza wyznaczoną 
w Studium granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania. Pozostała, 
południowa część działki mieszcząca się w wyznaczonej w Studium granicy terenów 
przeznaczonych do zainwestowania, położona jest na terenie osuwiska wyznaczonego 
w projekcie planu na podstawie opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i 
terenów zagrożonych ruchami masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – 
Dzielnice I-VII oraz X-XI” wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
Oddział Karpacki w Krakowie w 2011r. 

32 32 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 279  
obr.  97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

33 33 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową) . 

dz. nr 276  
obr.  97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

34 34 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 273  
obr.  97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

35 35 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 56/1  
obr. 97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

36 36 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną działek: 
1. dz. nr 319 obr. 96 Podgórze, 

 
 

2. dz. nr 305, 307, 308 (308/1,308/2), 325 (325/1, 325/2)  
obr. 96 Podgórze, 

 
 
 

3. dz. nr 276 obr. 96 Podgórze. 

 
1. dz. nr 319 obr. 96 

Podgórze 
 

2. dz. nr 305, 307, 308 
(308/1, 308/2), 325 
(325/1, 325/2)  obr. 96 
Podgórze 

 
3. dz. nr 276 obr. 96 

Podgórze 

 
Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

 

 
 
 
 

Ad. 2 Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 
 

Ad. 3 
- 

 
 
 
 
Ad. 2  
Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 
 
Ad. 3  
Wniosek w zakresie pkt. 3 dotyczy działki położonej na terenie Kosocic i zostanie 
rozpatrzony w wykazie wniosków do mpzp obszaru „Kosocice”. 

37 37 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 66 
obr. 97 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

38 38 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 
 

dz. nr 181/9 
obr.  97 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

  

39 39 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 181/11 obr.97 
Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

  

 40 40 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 182/3 
obr.  97 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

  

41 41 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 398 (na mapie 
figuruje działka nr 398/1) 
obr.  97 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 
Wniosek dotyczy dz. nr 398/1 obr. 97  Podgórze. 

42 42 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę dz. nr 274 Wniosek  Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
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mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). obr. 97 Podgórze uwzględniony 
częściowo 

wyznaczonej w Studium. 

43 43 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku zabudowy ok. 
30%. 

dz. nr 94/7 
obr. 96 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4. 

44 44 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o  
1. przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową 

(mieszkaniową i usługową) pozostawiając działkę tak jak 
jest, 
 

2. doprowadzenie kanalizacji, zrobienie chodnika, zmianę 
śmietnika. 

dz. nr 236 
obr. 97 Podgórze 
 

Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

 
 
 

Ad. 2 
Wniosek 

uwzględniony 
z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ad. 2  
Zastrzeżenie: 
Ustalenia projektu planu umożliwiają inwestycje, o których mowa we wniosku. 
Niemniej jednak realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji 
zależy od zarządców tych sieci i urządzeń.  

45 45 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 314/2  
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 

46 46 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 281/1 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 

47 47 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne, pod 
zabudowę mieszkaniową działek: 
1. dz. nr 237/6 obr. 94 Podgórze, 
 
2.  dz. nr 237/8 obr. 94 Podgórze, 
 
 
 
 
 
 
3. dz. nr 237/2, 237/3, 237/4 obr. 94 Podgórze. 

1. dz. nr 237/6 obr. 94 
Podgórze 

 
 
2. dz. nr 237/8 obr. 94 

Podgórze 
 
 
 
 
 
3. dz. nr 237/2, 237/3, 

237/4 obr. 94 Podgórze 
 

Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

 
 

Ad. 2 Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.3 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

 
 
 
 
Ad. 2  
Wniosek uwzględniony do granicy osuwiska wyznaczonego na podstawie 
opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – Dzielnice I-VII oraz X-XI” 
wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie w 
2011r. 
 
Ad. 3  
Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania, a w przypadku wschodniego fragmentu działki nr 237/4 
mieszczącego się w wyznaczonej w Studium granicy terenów przeznaczonych do 
zainwestowania, ta część działki położona jest na terenie osuwiska wyznaczonego 
w projekcie planu na podstawie opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i 
terenów zagrożonych ruchami masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – 
Dzielnice I-VII oraz X-XI” wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
Oddział Karpacki w Krakowie w 2011r.  

48 48 16.01.2012 [...]* Wniosek o możliwość wybudowania budynku gospodarczego 
z garażami na naczepy rolnicze z ciągnikami. 

dz. nr 119/1, 119/2, 119/3, 
119/4 
obr. 97 Podgórze 
 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
wniosek uwzględniony w zakresie możliwości wybudowania budynku gospodarczego 
z garażami na naczepy rolnicze z ciągnikami na działkach 119/1, 119/2 i fragmencie 
działki 119/3, poprzez wyznaczenie w projekcie planu na tych działkach terenu 
przeznaczonego pod usługi z dopuszczeniem lokalizacji budynków gospodarczych i 
garażowych. 

49 49 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową. 

dz. nr 130/1 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega. 

50 50 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową. 

dz. nr 307/4, 307/6 
obr. 97 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

  

51 51 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i szeregową, w części budowę magazynowo – 
usługową działek: 
1. dz. nr 29/1, 331 obr. 97 Podgórze, 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. dz. nr 29/1, 331 obr. 97 

Podgórze 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
z zastrzeżeniem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad. 1  
Wniosek uwzględniony częściowo do wyznaczonej w Studium granicy terenów 
przeznaczonych do zainwestowania i do granicy osuwiska, wyznaczonego 
w projekcie planu na podstawie opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i 
terenów zagrożonych ruchami masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – 
Dzielnice I-VII oraz X-XI” wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
Oddział Karpacki w Krakowie w 2011r.  
Zastrzeżenie: 
Częściowe  uwzględnienie odnosi się do  możliwości  zabudowy, a  szczegółowe 
zasady  zagospodarowania terenów określono w tekście planu, przy czym:  
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2. dz. nr 47 obr. 97 Podgórze, 
 
 
 
3. dz. nr 30/3, obr. 97 Podgórze. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. dz. nr 47 obr. 97 

Podgórze 
 
 
3. dz. nr 30/3 obr. 97 

Podgórze 

 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2. Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 

Ad. 3 
- 

− odnośnie zabudowy szeregowej, projekt planu nie przewiduje takiej możliwości ze 
względu na  zachowanie ładu przestrzennego – taki rodzaj zabudowy nie występuje 
w tym rejonie, 

− odnośnie zabudowy magazynowej, projekt planu nie przewiduje takiej możliwości 
ponieważ według dyspozycji studium wnioskowany teren przeznaczony jest pod 
zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, 

 
Ad. 2  
Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 
Ad. 3  
Treść pisma w zakresie działki nr 30/3 obr.97 nie stanowi wniosku, ze względu na 
okoliczność iż nie ma możliwości identyfikacji jakiego terenu dotyczy wniosek. 

52 52 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną lub przemysłową działek: 
1. dz. nr 88, 89 obr. 97 Podgórze, 

 
 

 
 

2. dz. nr 55, 47 obr. 98 Podgórze. 

1. dz. nr 88, 89 obr. 97 
Podgórze 
 
 
 
 

 
2. dz. nr 55, 47 obr. 98 

Podgórze 

Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
z zastrzeżeniem 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ad.2 
- 

Ad. 1  
Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium.  
Zastrzeżenie: 
południowa część obu działek przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego 
drogi, do której te działki przylegają. 
 
Ad.2 
Treść pisma w zakresie pkt 2 nie stanowi wniosku, ze względu na okoliczność iż nie 
dotyczy terenu   objętego granicami planu. 

53 53 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną działek:  
1. 344/1, 344/2, 344/3, 344/8, 344/9  obr. 97 Podgórze, 

 
2. 344/5 (obecnie 344/13), 344/10 obr. 97 Podgórze, 

 
 
 
 
 

3. 344/11 (obecnie 344/14) obr. 97 Podgórze, 
 
 
 
4. przeznaczenie działki 344/6 pod drogę dojazdową do 

działki 344/11 (obecnie 344/14), 
 
 
Na przedmiotowych  nieruchomościach  zostały wydane 
decyzje o pozwoleniu na budowę. 

1. dz. nr 344/1, 344/2, 
344/3, 344/8, 344/9, 
obr. 97 Podgórze 
 

2. dz. nr 344/5 (obecnie 
344/13), 344/10 obr. 97 
Podgórze 

 
 

 
3. dz. nr 344/11 (obecnie 

344/14) obr. 97 
Podgórze 

 
4.  dz. nr 344/6 obr. 97 

Podgórze 
 

Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

 
 

Ad. 2 Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 4 Wniosek 
uwzględniony 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 3 
– 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ad. 2  
Wniosek uwzględniony częściowo, z wyłączeniem wschodniej części działki nr 
344/10 i południowej części działki nr 344/5 (obecnie 344/13), które to części 
położone są poza granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania, wyznaczoną 
w Studium.  
 
Ad.3 
Treść pisma nie stanowi wniosku, ze względu na okoliczność, iż nie dotyczy terenu 
objętego granicami planu. 
 
Ad. 4  
Ustalenia projekt planu dopuszczają lokalizację dojazdów  do działek (dojazdów 
niewyznaczonych) w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.  
 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, w 
przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane w oparciu 
o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne zasady niż 
ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan miejscowy musi 
zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku wydawania  decyzji WZ  
zgodność taka nie musi być zachowana.  

54 54 16.01.2012 [...]* Działka jest częściowo zabudowana domem jednorodzinnym. 
Wniosek o przeznaczenie dalszej części działki pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

dz. nr 16/3 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
 

 
 

Wniosek uwzględniony częściowo do wyznaczonej w Studium granicy terenów 
przeznaczonych do zainwestowania i do granicy osuwiska, wyznaczonego 
w projekcie planu na podstawie opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk 
i terenów zagrożonych ruchami masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – 
Dzielnice I-VII oraz X-XI” wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
Oddział Karpacki w Krakowie w 2011r.  

55 55 16.01.2012 [...]* Wniosek o wyznaczenie terenu budowlanego. dz. nr 10  
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega. 

56 56 16.01.2012 [...]* Wniosek o wyznaczenie terenu budowlanego. dz. nr 10  
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega. 

57 57 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku ok. 30%, dającą  
możliwość rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego.  

dz. nr 25/13 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
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Na przedmiotowej nieruchomościach  zostały wydane 
decyzje o pozwoleniu na budowę Nr 1449/10 z dn. 13.07. 
2010r. 

wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4.. 
 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, 
w przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane 
w oparciu o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne 
zasady niż ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan 
miejscowy musi zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku 
wydawania  decyzji WZ  zgodność taka nie musi być zachowana. 

58 58 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku ok. 30%, dającą 
możliwość rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego. 

dz. nr 25/11 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4. 

59 59 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku ok. 30%, dającą 
możliwość rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego. 

dz. nr 25/12 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4.. 

60 60 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową) . 

dz.  nr 144 
 obr. 96 Podgórze 
Wnioskodawca,  jako 
przedmiot wniosku 
wskazuje nieruchomość 
położoną przy ul 
Kuryłowicza 89, 
przywołując  nr działki 
95.  Pod adresem ul. 
Kuryłowicza 89 znajduje 
się działka nr 144) 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
 

 Wniosek uwzględniony do granicy osuwiska wyznaczonego na podstawie 
opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – Dzielnice I-VII oraz X-XI” 
wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie 
w 2011r. 
Częściowe uwzględnienie wniosku  dotyczy działki  nr 144 obr. 96 Podgórze. 

61 61 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 171/3 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek uwzględniony częściowo, z wyłączeniem południowej części działki 
położonej poza granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania, wyznaczoną 
w Studium.  

62 62 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 172 
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek uwzględniony częściowo, z wyłączeniem południowej części działki 
położonej poza granicą terenów przeznaczonych do zainwestowania, wyznaczoną 
w Studium. 

63 63 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 171/2 
obr. 97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

64 64 16.01.2012 [...]* Wniosek dotyczy: 
1. wykonania strefy ochronnej (wysypiska w Baryczy) 

w formie szerszego pasa zieleni (zieleń wysoka i niska) 
zagospodarowanego jako zieleń parkowa, 

 
2. prognozy likwidacji otwartego wysypiska w roku 2016 

powinny być dotrzymane, zwłaszcza, po ustaleniu 
możliwości wykonania spalarni odpadów oraz dzięki 
istnieniu segregacji odpadów na terenie Baryczy, 

 
3. zlokalizowanie budynku o charakterze kulturalno – 

handlowym w rejonie placu (wokół zabytkowej kapliczki), 
obok przystanku autobusowego, 

 
4. przebudowa ul. Chanieckiej aż do ul. Jareckiego.   

Wniosek dotyczy całego 
obszaru planu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.3  Wniosek 
uwzględniony 

 
 

Ad 4  Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

Ad.1 Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 
 

Ad.2 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.1 
Zagadnienia przedstawione we wniosku dotyczące wysypiska śmieci w Baryczy nie 
stanowią problematyki niniejszego planu. 
 
 
Ad.2 
Treść pisma nie stanowi wniosku, ze względu na okoliczność, iż teren którego 
dotyczy wniosek leży poza granicą opracowania. 
 
 
 
 
 
Ad 4  
Zastrzeżenie: 
Ustalenia projektu planu umożliwiają inwestycje, o których mowa we wniosku. 
Niemniej jednak realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji 
zależy od zarządców tych sieci i urządzeń. 

65 65 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową. 

dz. nr 153/1 
obr. 96 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

  

66 66 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod tereny o przeważającej 
funkcji mieszkaniowej zabudowy niskiej intensywności, 
zgodnie ze Studium. 

dz. nr 181/7, 181/8 obr. 97 
Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

  

67 67 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek dotyczy wyznaczenia na terenie przy ul. Geologów 
rezerwatu przyrody.  
 

dz. nr 113 
obr 96 Podgórze 

 - Wniosek dotyczy obszaru położonego na terenie Kosocic i zostanie rozpatrzony 
w wykazie wniosków do mpzp obszaru „Kosocice”. 

68 68 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową. 

dz. nr 113 
obr. 96 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

 Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 
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 częściowo 
69 69 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 

mieszkaniową. 
dz. nr 113 
obr. 96 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 

70 70 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku zabudowy ok. 
38%, dającą możliwość rozbudowy istniejącego budynku 
mieszkalnego, dopuszczającą w części funkcję usług 
nieuciążliwych i nieszkodliwych dla środowiska. 

dz. nr 20/5 
obr.97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
z zastrzeżeniem 

 Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 
Zastrzeżenie: 
Część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega, 
Wniosek uwzględniony częściowo odnośnie  możliwości  zabudowy.  
W szczegółowych zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu 
ustalony został wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 
0,4. 

71 71 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 30%. 

dz. nr 318 
obr.96 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Znaczna część działki leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów 
przeznaczonych do zainwestowania.  
Pozostała część działki mieszcząca się w granicy terenów przeznaczonego do 
zainwestowania  wyznaczonej w Studium, stanowi teren przeznaczony w projekcie 
planu jako obudowa biologiczna cieków naturalnych i rowów.     

72 72 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 38% oraz o dopuszczenie rozbudowy 
istniejącego budynku gospodarczego oraz jego adaptacji na 
cele mieszkaniowe lub usługowe - usług nieuciążliwych 
i nieszkodliwych dla środowiska. 

dz. nr 25/4 
obr.97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4. 
 

73 73 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 30% z dopuszczeniem w części funkcji usług 
nieuciążliwych i nieszkodliwych dla środowiska. 

dz. nr 25/7, 25/8 obr.97 
Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4. 

74 74 16.01.2012 [...]* Wniosek o  
1. przeznaczenie działki nr 25/10 w całości pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 30%. 
 
 

2.  przeznaczenie działki nr 25/15 w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 30%.  

1. dz. nr 25/10 obr.97 
Podgórze, 

 
 
 
 
2. dz. nr 25/15 obr. 97 

Podgórze 
 

Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ad. 2 Wniosek 
nieuwzględniony 

Ad. 1  
Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4. 
 
Ad. 2  
Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

75 75 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 38% oraz o dopuszczenie rozbudowy 
istniejących budynków gospodarczych oraz ich adaptacji na 
cele mieszkaniowe lub usługowe - usług nieuciążliwych 
i nieszkodliwych dla środowiska. 

dz. nr 25/6  
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem. 
 
 
 

 
 

Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4. 
 

76 76 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 30%. 

dz. nr 24/29  
obr. 97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

77 77 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 30%, z dopuszczeniem funkcji usługowej.  

dz. nr 24/34  
obr. 97 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
Część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega, 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4. 
 

78 78 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o przeznaczenie pod zabudowę 
o wskaźniku powierzchni zabudowy ok. 30%. 

dz. nr 46/2  
obr. 97 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 

79 79 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
usługową, o wskaźniku powierzchni zabudowy ok. 40%. 
usług nieuciążliwych i nieszkodliwych dla środowiska. 

dz. nr 24/17  
obr. 97 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działka leży w strefie technicznej linii elektroenergetycznej 110kV,  
 

80 80 16.01.2012 [...]* 
[...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 38% z dopuszczeniem funkcji usługowej 
nieuciążliwej i nieszkodliwej dla środowiska. 

dz. nr 46/1, 48  
obr. 97 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 

81 81 16.01.2012 [...]* Wniosek o: 1. dz. nr 365 Ad. 1 Wniosek  Ad. 1  
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[...]* 1. przeznaczenie działki nr 365 obr. 96 Podgórze w całości 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku 
powierzchni zabudowy ok. 30%. 

 
 
 
 
 
 
2.  przeznaczenie działki nr 94/6 obr. 96 Podgórze w całości 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku 
powierzchni zabudowy ok. 30%. 

obr. 96 Podgórze 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. dz. nr 94/6 
obr. 96 Podgórze 
 

uwzględniony 
częściowo 

z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2 Wniosek 
nieuwzględniony 

Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 
Zastrzeżenie: 
Część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega, 
Wniosek uwzględniony częściowo odnośnie  możliwości  zabudowy.  
W szczegółowych zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu 
ustalony został wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4 
 
Ad. 2  
Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

82 82 16.01.2012 [...]* 
[...]* 

Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 38%, z dopuszczeniem funkcji usługowej 
nieuciążliwej i nieszkodliwej dla środowiska.  

dz. nr 94/10 
obr. 96 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem. 
 

 Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4 

83 83 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o wskaźniku powierzchni 
zabudowy ok. 38%, z dopuszczeniem funkcji usługowej 
nieuciążliwej i nieszkodliwej dla środowiska. 

dz. nr 178/9 
obr. 96 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 

 Zastrzeżenie: 
Część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega, 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy.  W szczegółowych 
zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu ustalony został 
wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – max. 0,4 

84 84 09.01.2012 [...]* Wniosek o przekwalifikowanie działki z rolnej na 
budowlaną. 

dz. nr 116 
obr. 96 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

85 85 12.01.2012 
Data 
stempla 
pocztowego  
11.01.2012 

[...]* Wniosek o przekwalifikowanie (przeznaczenie) działki z 
rolnej na budowlaną. 

dz. nr 68 
obr. 97 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

86 86 17.01.2012 
Data 
stempla 
pocztowego  
11.01.2012 

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

Wniosek o 
1. umożliwienie wybudowania  domu jednorodzinnego 

w północnej części działki nr 161, 
 

 
 
 
 

 
2. umożliwienie wybudowania  domu jednorodzinnego na 

działce 242/21. 

1. dz. nr 161 
obr. 96 Podgórze 
 
 
 
 
 
 
 
2. dz. nr 242/21 
obr. 96 Podgórze 

Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2 
– 

Ad. 1  
Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium. 
Zastrzeżenie : 
Wniosek uwzględniony częściowo odnośnie  możliwości  zabudowy.  
W szczegółowych zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu 
wskaźnik intensywności zabudowy,  warunkujący możliwość realizacji 
wnioskowanego przedsięwzięcia, ustalony został   w przedziale min . 0,15 – max. 0,4 
 
Ad. 2 Treść pisma nie stanowi wniosku, ze względu na okoliczność, iż nie ma 
możliwości identyfikacji jakiego terenu dotyczy wniosek. 

87 87 17.01.2012 
Data 
stempla 
pocztowego  
13.01.2012 

[...]* Wniosek o uwzględnienie warunków zawartych 
w pozwoleniu na budowę budynku jednorodzinnego wraz 
z instalacjami wewnętrznymi oraz umożliwienie budowy  
przydomowych instalacji sanitarnych przynajmniej do czasu 
uruchomienia planowanej sieci kanalizacji  na działkach przy 
ul. Malinowskiego, tj. szamb szczelnych lub przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

dz. nr 125, 167/1 
obr. 96 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
z zastrzeżeniem 

 

 Wniosek uwzględniony do granicy terenów przeznaczonych do zainwestowania, 
wyznaczonej w Studium i granicy osuwiska wyznaczonego na podstawie opracowania 
pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, 
w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – Dzielnice I-VII oraz X-XI” wykonanego przez 
Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie w 2011r. 
Zastrzeżenie: 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, 
w przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane w 
oparciu o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne 
zasady niż ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan 
miejscowy musi zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku 
wydawania  decyzji WZ  zgodność taka nie musi być zachowana. 
Ustalenia projektu planu umożliwiają inwestycje, o których mowa we wniosku 
z wyjątkiem przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu  na przyjęcie 
w projekcie planu zasady przyłączenia wszystkich budynków do kanalizacji sanitarnej 
Część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega, 

88 88 16.01.2012 [...]* Wniosek o wyznaczenie terenu budowlanego. dz. nr 109/2 
obr. 96 Podgórze 
 

Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

 Zastrzeżenie: 
część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
działka przylega. 

89 89 16.01.2012 [...]* Wniosek o wyznaczenie terenu budowlanego. dz. nr 109/2 
obr. 96 Podgórze 

Wniosek 
uwzględniony 

 Zastrzeżenie: 
część działki przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego drogi, do której ta 
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 z zastrzeżeniem działka przylega. 
90 90 18.01.2012 

Data 
stempla 
pocztowego  
10.01.2012 

[...]* Wniosek o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną – MN całych działek: 
1. dz. nr 268/1, 332 obr. 97 Podgórze, 

 
2. dz. nr 14/2 obr. 97 Podgórze, 
 
 
 
 
 
 
 
3. dz. nr 268/4 obr. 97 Podgórze. 

 

 
1. dz. nr 268/1, 332 
obr. 97 Podgórze 
 
2. dz. nr 14/2 
obr. 97 Podgórze 
 
 
 
 
 
 
3. dz. nr 268/4 
obr. 97 Podgórze 
 

 
Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

 
Ad. 2 Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 3 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

 
 
 
 
Ad. 2  
Wniosek uwzględniony częściowo do wyznaczonej w Studium granicy terenów 
przeznaczonych do zainwestowania i do granicy osuwiska, wyznaczonego 
w projekcie planu na podstawie opracowania pn. „Mapy dokumentacyjne osuwisk 
i terenów zagrożonych ruchami masowymi, w skali 1: 10 000, Miasta Kraków – 
Dzielnice I-VII oraz X-XI” wykonanego przez Państwowy Instytut Geologiczny 
Oddział Karpacki w Krakowie w 2011r.  
 
Ad. 3  
Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

91 91 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o parametrach zabudowy: 
− intensywność zabudowy – do 20%, 
− udział powierzchni biologicznie czynnej – min.50%, 
− szerokość elewacji – do 17 m, 
− wysokość okapów – do 5,5 m, 
− wysokość kalenicy – do 9 m. 
 
Na przedmiotowych  nieruchomościach  została wydana 
decyzja WZ nr AU-2/7331/2691/08. 

dz. nr 95/3, 95/4, 95/5 
obr. 96 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 
 
 
 
 
 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, 
w przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane 
w oparciu o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne 
zasady niż ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan 
miejscowy musi zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku 
wydawania  decyzji WZ  zgodność taka nie musi być zachowana. 

92 92 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o parametrach zabudowy: 
− intensywność zabudowy – do 20%, 
− udział powierzchni biologicznie czynnej – min.50%, 
− szerokość elewacji – do 17 m, 
− wysokość okapów – do 5,5 m, 
− wysokość kalenicy – do 9 m. 
 
Na przedmiotowych  nieruchomościach  została wydana 
decyzja WZ nr AU-2/7331/2690/08. 

dz. nr 95/6, 95/7 
obr. 96 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 
 
 
 
 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, 
w przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane 
w oparciu o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne 
zasady niż ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan 
miejscowy musi zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku 
wydawania  decyzji WZ  zgodność taka nie musi być zachowana. 

93 93 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o parametrach zabudowy: 
− intensywność zabudowy – do 20%, 
− udział powierzchni biologicznie czynnej – min.50%, 
− szerokość elewacji – do 17 m, 
− wysokość okapów – do 5,5 m, 
− wysokość kalenicy – do 9 m. 
 
Na przedmiotowych  nieruchomościach  została wydana 
decyzja WZ nr AU-2/7331/2689/08. 

dz. nr 95/8, 95/9 
obr. 96 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 
 
 
 
 
 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, 
w przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane 
w oparciu o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne 
zasady niż ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan 
miejscowy musi zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku 
wydawania  decyzji WZ  zgodność taka nie musi być zachowana. 

94 94 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o parametrach zabudowy: 
- intensywność zabudowy – do 20%, 
- udział powierzchni biologicznie czynnej – min.50%, 

dz. nr 95/10, 95/11, 95/12 
obr. 96 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
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- szerokość elewacji – do 17 m, 
- wysokość okapów – do 5,5 m, 
- wysokość kalenicy – do 9 m. 
 
Na przedmiotowych  nieruchomościach  została wydana 
decyzja WZ nr AU-2/7331/2160/2008. 

 
 
 
 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, 
w przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane 
w oparciu o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne 
zasady niż ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan 
miejscowy musi zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku 
wydawania  decyzji WZ  zgodność taka nie musi być zachowana. 

95 95 19.01.2012 
Data 
stempla 
pocztowego  
16.01.2012 

[...]* Wniosek o: objęcia możliwością zabudowy budynkami o 
charakterze mieszkalnym usługowym lub handlowym działek 
o numerach :   122,  75, 137, 134,  139/3, 138, 176, 178/1 i 
178/2 obr. 97  Podgórze, w tym: 
 
1. przeznaczenie pod zabudowę do 50% powierzchni działki 

budynkami szeregowymi mieszkalnymi o wysokości do 
13 m, 

 
 
2. przeznaczenie pod zabudowę do 50% powierzchni działki 

budynkami szeregowymi mieszkalnymi o wysokości do 
13 m,  

 
3. przeznaczenie pod zabudowę do 50% powierzchni działki 

budynkami szeregowymi mieszkalnymi handlowymi  lub 
usługowymi o wysokości do 13m,  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. przeznaczenie pod zabudowę do 50% powierzchni działki 

budynkami szeregowymi mieszkalnymi handlowymi  lub 
usługowymi o wysokości do 13m,  

 
 
 
 
5. przeznaczenie pod zabudowę do 50% powierzchni działki 

budynkami szeregowymi mieszkalnymi handlowymi  lub 
usługowymi o wysokości do 13m,  

 
6. przeznaczenie pod zabudowę do 50% powierzchni działki 

budynkami szeregowymi mieszkalnymi handlowymi  lub 
usługowymi o wysokości do 13m. 

 
 
 
 

 
 

 
1. dz. nr 75, obr. 97 
Podgórze 
 
 
 
 
 
 
 
2. dz. nr 122, obr. 97 
Podgórze 
 
 
3. dz. nr 134, obr. 97 
Podgórze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. dz. nr 137 i 138 obr. 
97 Podgórze 
 
 
 
 
 
5. dz. nr 176 i 139/3 
obr. 97 Podgórze 
 
 
6. dz. nr 178/1 i 178/2   
obr. 97 Podgórze 

 

 
Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.3  Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 4  Wniosek 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 6 Wniosek 
uwzględniony 

częściowo 
z zastrzeżeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 2 
Wniosek 

nieuwzględniony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 5 Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ad. 1  
Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy mieszkaniowej.   
W szczegółowych zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu 
wprowadzono zakaz zabudowy szeregowej z uwagi na zachowanie ładu 
przestrzennego (taka zabudowa w tym rejonie nie występuje ), ustalono maksymalną 
wysokość zabudowy - 10 m oraz  wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale 
min . 0,15 – max. 0,4 
 
Ad 2 
Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 
Ad. 3 
Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy  mieszkaniowej 
z dopuszczeniem usług.  
W szczegółowych zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu 
wprowadzono zakaz zabudowy szeregowej z uwagi na zachowanie ładu 
przestrzennego (taka zabudowa w tym rejonie nie występuje ), ustalono maksymalną 
wysokość zabudowy -  10 m dla budynków mieszkalnych i 11 m dla budynków 
usługowych.,  oraz  wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – 
max. 0,4 
 
Ad. 4 
Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy usługowej 
W szczegółowych zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu 
ustalono maksymalną wysokość zabudowy - 11 m oraz  wskaźnik intensywności 
zabudowy w przedziale min . 0,2 – max. 0,6 
 
Ad. 5 
Działki leżą poza granicami terenów przeznaczonych do zainwestowania wg Studium. 
 
 
Ad. 6 
Wniosek uwzględniony częściowo z wyłączeniem północnej części działki nr 178/1, 
która to część  położona jest poza granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania wg Studium i poniżej  krawędzi istniejącej skarpy. 
 Zastrzeżenie: 
Wniosek uwzględniony odnośnie  możliwości  zabudowy  mieszkaniowej 
z dopuszczeniem usług.  
W szczegółowych zasadach zagospodarowania terenów określonych w tekście planu 
wprowadzono zakaz zabudowy szeregowej z uwagi na zachowanie ładu 
przestrzennego (taka zabudowa w tym rejonie nie występuje ), ustalono maksymalną 
wysokość zabudowy -  10 m dla budynków mieszkalnych i 11 m dla budynków 
usługowych.,  oraz  wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale min . 0,15 – 
max. 0,4 

96 96 19.01.2012 
Data 
stempla 
pocztowego  
16.01.2012 

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

Wniosek o: 
1. przeznaczenie działek nr 409/5 i 409/6 pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, 
 

 
1. dz. nr 409/5, 409/6 
obr. 97 Podgórze 
 

 
Ad. 1 Wniosek 
uwzględniony 
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[...]* 2.  przeznaczenie działek nr 409/3, 409/4, 297/3 pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

 
 
 

3. zapis planu umożliwiający przyłączenie działek do sieci 
kanalizacji , 

 
4. wytyczenie nowej drogi – równoległej do obecnej 

ul. Jarockiego. 
 
 
Na przedmiotowych  nieruchomościach  zostały wydane 
decyzje WZ. 

2. dz. nr 297/3, 409/3, 
409/4,  
obr. 97 Podgórze 
 

 
 
 
 
 

Ad. 3 Wniosek 
uwzględniony 

Ad. 2 Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 
 
 
 
 

Ad. 4 Wniosek 
nieuwzględniony 

 
 

Ad. 2  
Działki leżą poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 
 
 
 
 
 
Ad. 4  
Wnioskowana droga nie ma uzasadnienia, ponieważ proponowana jest dla obsługi 
terenu, który nie został przeznaczony w projekcie planu pod zabudowę.  
 
Przy sporządzaniu planu miejscowego nie mają zastosowania przepisy ustawy 
stosowane przy wydawaniu decyzji WZ . Zgodnie z obowiązującym prawem, 
w przypadku braku planu miejscowego, decyzje WZ ( a następnie wydawane 
w oparciu o WZ decyzje o pozwoleniu na budowę) wydawane są w oparciu o inne 
zasady niż ma to miejsce w przypadku sporządzania planu miejscowego. Plan 
miejscowy musi zachować zgodność z dokumentem Studium. W przypadku 
wydawania  decyzji WZ  zgodność taka nie musi być zachowana. 

97 97 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 286 
obr. 96 Podgórze 
 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

98 98 16.01.2012 [...]* Wniosek o przeznaczenie działki pod zabudowę 
mieszkaniową (mieszkaniową i usługową). 

dz. nr 311 
obr. 96 Podgórze 

 Wniosek 
nieuwzględniony 

Działka leży poza wyznaczoną w Studium granicą terenów przeznaczonych do 
zainwestowania. 

*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 wyłączyła Barbara Wakulicz- inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK 
 
Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

− Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, obowiązującego w dniu sporządzenia planu. 

− planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice”, 

− ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647). 
2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z edycji projektu planu przygotowanego do skierowania do opiniowania i uzgodnień zgodnie z art. 17 ust 6 ustawy. Te ustalenia 

projektu planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy. Rozpatrzenie wniosków nie jest rozstrzygnięciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych etapach mogą zaistnieć okoliczności 

merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o ostatecznych rozstrzygnięciach w planie. 

3. Zgodnie z art. 7 ustawy rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

 
 


