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                                    TABELA 4/23

Lp. UWAGA 
NR:

IMIĘ I 
NAZWISKO
wnoszących 

uwagę:

TREŚĆ UWAGI DOTYCZY
DZIAŁEK

USTALENIA
PROJEKTU PLANU:

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA

UWAGI
Wyjaśnienie

1 2 3 4 5 6 7 8
867. 900 [...]* Nie zgadza się na:

 przekształcenie ulic 
Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego w 
drogi zbiorcze

Proponuje:
 zaplanować chodniki i 

remont drogi zgodnie z 
przygotowanym już 
planem 
przygotowanym na 
zlecenie Rady 
Dzielnicy VIII

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

868. 901 [...]* Żąda
wykreślenia z planów 
ograniczenia możliwości 
zabudowy działek o 
szerokości mniejszej niż 
16 m dla terenów MN1, 
MN2 oraz mniejszej niż 
20 m dla terenów MN4 
zgodnie z uwagą do 
planu Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK (większość 
działek nie spełnia tego 
warunku – są węższe).

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

869. 902 [...]* Żąda
usunięcia zapisu 
całkowitego zakazu 
rozbudowy lub 
nadbudowy domów 
zlokalizowanych przy 
ul. Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego z 
racji na zapis o 
odległości 5 lub 8 m 
jezdni dla MN1, MN2, 
MN3, MN4 (zakaz 
rozbudowy, 
nadbudowy). 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy 
transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
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ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

870. 904 [...]*  Domaga się  
uaktualnienia map na 
których został 
przedstawiony Plan 
Zagospodarowania i 
uwzględniania w planie 
uwarunkowań 
własnościowych.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione na 
mapy istniejące 
budynki, stąd 
projektowane drogi są 
na terenach gdzie 
aktualnie stoją domy. 
Prowadzi się nowe 
drogi do działek które 
dysponują już 
dostępem do 
istniejących dróg.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione 
istniejące drogi: ul. 
Stępice droga 
zaprojektowana bez 
końcowego odcinka.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.

871. 905 [...]* Żąda
dopuszczenia drugiej 
linii zabudowy, zgodnie 
z uwagą Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się 
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim rzędzie 
zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

872. 906 [...]* Stanowczy sprzeciw 
wobec:
Powstaniu polderu 
zalewowego.

159 
 283
obręb 78 
(poza obszarem 
planu Tyniec-
Osiedle) 

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona ponieważ nie dotyczy obszaru planu Tyniec - Osiedle

873. 907 [...]* Odwołuje się od planu 
dla terenu Tyniec -
Osiedle

Obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona. 
Brak sprecyzowanych uwag do planu.

874. 908 [...]* Żąda
wykreślenia zakazu 
wznoszenia 
wolnostojących 
obiektów usługowych w 
terenach MN – 
zablokuje to np. 
przeznaczenia domu na 
działalność 
gastronomiczną, mini-
pensjonatu.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy 
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
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Proponuje
zezwolić na wznoszenie 
obiektów usługowych do 
obsługi ruchu 
turystycznego.

875. 909 [...]* Popiera
budowę planowanej 
drogi od północy wokół 
Winnicy. Początek tej 
drogi powinien być 
wspólny z zaplanowana 
drogą dojazdową do 
oczyszczalni ścieków a 
nie w najbardziej 
niebezpiecznym miejscu 
ul. Bolesława Śmiałego.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

876. 910 [...]* Nie zgadza się na
planowane wyburzenie 
budynku dawnego 
przedszkola, który ma 
być przeznaczony po 
adaptacji na ośrodek 
zdrowia i plac zabaw dla 
dzieci z Przedszkola nr 
133.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych 
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono 
tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1) 
– w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

877. 911 [...]* Żąda
zmniejszenia strefy 
ochronnej od lasów bez 
możliwości zabudowy z 
30m.
 Mieszkańcy Tyńca nie 
są bandą wandali 
chcących niszczyć lasy, 
które częstokroć sami 
sadziliśmy. W Tyńcu 
bardzo dużo budynków 
np. na Obrony Tyńca, 
Danusi Jurandówny czy 
Walgierza Wdałego jest 
usytuowanych w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu. 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z-
2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że: „minimalna odległość pomiędzy granicą 
terenów leśnych, a granicą terenów budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy 
poprowadzić nieprzekraczalną linię zabudowy”.

878. 912 [...]* Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic 

Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego w 
drogi zbiorcze

Proponuje:
 zaplanować chodniki i 

remont drogi zgodnie z 
przygotowanym już 
planem 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
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przygotowanym na 
zlecenie Rady 
Dzielnicy VIII

Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

879. 913 [...]* Żąda
wykreślenia z planów 
ograniczenia możliwości 
zabudowy działek o 
szerokości mniejszej niż 
16 m dla terenów MN1, 
MN2 oraz mniejszej niż 
20 m dla terenów MN4 
zgodnie z uwagą do 
planu Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK (większość 
działek nie spełnia tego 
warunku – są węższe).

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

880. 914 [...]* Żąda
usunięcia zapisu 
całkowitego zakazu 
rozbudowy lub 
nadbudowy domów 
zlokalizowanych przy 
ul. Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego z 
racji na zapis o 
odległości 5 lub 8 m 
jezdni dla MN1, MN2, 
MN3, MN4 (zakaz 
rozbudowy, 
nadbudowy). 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy 
transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

881. 916 [...]*  Domaga się  
uaktualnienia map na 
których został 
przedstawiony Plan 
Zagospodarowania i 
uwzględniania w planie 
uwarunkowań 
własnościowych.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione na 
mapy istniejące 
budynki, stąd 
projektowane drogi są 
na terenach gdzie 
aktualnie stoją domy. 
Prowadzi się nowe 
drogi do działek które 
dysponują już 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
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dostępem do 
istniejących dróg.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione 
istniejące drogi: ul. 
Stępice droga 
zaprojektowana bez 
końcowego odcinka.

882. 917 [...]* Żąda
dopuszczenia drugiej 
linii zabudowy, zgodnie 
z uwagą Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się 
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim rzędzie 
zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

883. 918 [...]* Popiera
budowę planowanej 
drogi od północy wokół 
Winnicy. Początek tej 
drogi powinien być 
zaplanowaną drogą 
dojazdową do 
oczyszczalni ścieków.

Prosi o
przesunięcie planowanej 
drogi w stronę działki 
44, 46.

45
obręb 73

R2
KDL

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

884. 919 [...]* Odwołuje się od planu 
dla terenu Tyniec-
Osiedle

Obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona. 
Brak sprecyzowanych uwag do planu.

885. 920 [...]* Żąda
wykreślenia z planów 
ograniczenia możliwości 
zabudowy działek o 
szerokości mniejszej niż 
16 m dla terenów MN1, 
MN2 oraz mniejszej niż 
20 m dla terenów MN4 
zgodnie z uwagą do 
planu Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK .

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

886. 921 [...]* Nie zgadza się na
planowane wyburzenie 
budynku dawnego 
przedszkola, który ma 
być przeznaczony po 
adaptacji na ośrodek 
zdrowia i plac zabaw dla 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych 
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono 
tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1) 
– w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.
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dzieci z Przedszkola nr 
133.

887. 923 [...]*  Domaga się  
uaktualnienia map na 
których został 
przedstawiony Plan 
Zagospodarowania i 
uwzględniania w planie 
uwarunkowań 
własnościowych.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione na 
mapy istniejące 
budynki, stąd 
projektowane drogi są 
na terenach gdzie 
aktualnie stoją domy. 
Prowadzi się nowe 
drogi do działek które 
dysponują już 
dostępem do 
istniejących dróg.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.

888. 924 [...]* Żąda
wykreślenia zakazu 
wznoszenia 
wolnostojących 
obiektów usługowych w 
terenach MN – 
zablokuje to np. 
przeznaczenia domu na 
działalność 
gastronomiczną, mini-
pensjonatu.

Proponuje
zezwolić na wznoszenie 
obiektów usługowych do 
obsługi ruchu 
turystycznego.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy 
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

889. 925 [...]* Żąda
zmniejszenia strefy 
ochronnej od lasów bez 
możliwości zabudowy z 
30m.
 Mieszkańcy Tyńca nie 
są bandą wandali 
chcących niszczyć lasy, 
które częstokroć sami 
sadziliśmy. W Tyńcu 
bardzo dużo budynków 
np. na Obrony Tyńca, 
Danusi Jurandówny czy 
Walgierza Wdałego jest 
usytuowanych w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu. 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z-
2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że: „minimalna odległość pomiędzy granicą 
terenów leśnych, a granicą terenów budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy 
poprowadzić nieprzekraczalną linię zabudowy”.

890. 926 [...]* Popiera
budowę planowanej 
drogi od północy wokół 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 

Uwaga nieuwzględniona
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Winnicy. Początek tej 
drogi powinien być 
wspólny z zaplanowana 
drogą dojazdową do 
oczyszczalni ścieków a 
nie w najbardziej 
niebezpiecznym miejscu 
ul. Bolesława Śmiałego.

nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Miasta Krakowa Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

891. 927 [...]* Żąda
dopuszczenia drugiej 
linii zabudowy, zgodnie 
z uwagą Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się 
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim rzędzie 
zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

892. 928 [...]* Wniosek o 
wyznaczenie drugiej 
linii zabudowy – w 
pierwszej linii działka 
jest zbyt wąska dla 
wybudowania bud. 
mieszkalnego. 
Mimo iż działka 
znajduje się w strefie 
„do budowy” nie ma 
takiej fizycznej 
możliwości.

158 
obręb 76

MN4
ZP3
KDW

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Północna część działki zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w których obowiązuje 
całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

893. 929 [...]* Protestuje przeciw :
1. planowanej korekcie 
ulicy Bogucianki, 
szczególnie w rejonie 
nr 79 i 81 
sugestia: zmiana 
organizacji ruchu 
zamiast przebudowy

2. lokalizacji szlaku 
rowerowego przez 
centrum Tyńca, 
sugestia: lokalizacja na 
wałach wiślanych

3. przekształceniu ulic 
Bogucianka i B. 
Śmiałego w drogi 
zbiorcze z uwagi na 
zapisy 5 lub 8m od linii 
osi jezdni dla 
MN1,MN2,MN3,MN4

4. wyburzeniu 
budynku dawnego 
przedszkola, należy 
przywrócić zamierzoną 
zmianę funkcji na 
ośrodek zdrowia i plac 

92
93
obręb 76

162/3
obręb 77

Dotyczy działki 92:
MN1
KDZ
KDW

Dotyczy działki 93:
MN1
KDZ

Dotyczy działki 162/3 :
R2
KDW

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie przeznaczenia północnej części działki 162/3  pod MN.

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenia południowej części działki 162/3 pod MN. Zgodnie ze 
Studium południowa część działki znajduje się w obrębie terenów otwartych, w których obowiązuje całkowite 
wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r.

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy 
transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
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zabaw.

Wnioskuje o:
1.wykreślenie z projektu 
ograniczenia 
możliwości zabudowy 
działek o szerokości 
mniejszej niż 16 m dla 
terenów MN1, MN2 i 
mniejszej niż 20 m dla 
terenów MN4 – 
większość działek nie 
spełnia ww. warunku

2.przeprowadzenie drogi 
obrzeżami dzielnicy, 
wprost do klasztoru 
Benedyktynów oraz 
zlokalizowanie przy 
niej parkingów (od 
strony ul. Portowej)

3. przekwalifikowanie 
działki 162/3 z 
rolniczej na 
mieszkaniową

4. ochronę zalesionych 
Wzgórz Tynieckich 
przeznaczonych w 
planie jako ZP

parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i organów właściwych do 
opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i uzgodnienia.

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych 
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono 
tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1) 
– w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

W projekcie planu zaprojektowano drogi lokalne KDL (część północna powyżej ul. Bolesława Śmiałego), 
którymi miałaby się odbywać potencjalna obsługa ruchu turystycznego.
W rejonie ulicy Promowej w projekcie planu wskazano miejsce pod lokalizację parkingu.

894. 930 [...]* Protestuje przeciw :
 planowanej korekcie 

ulicy Bogucianki, 
szczególnie w rejonie 
nr 79 i 81 
sugestia: zmiana 
organizacji ruchu 
zamiast przebudowy

 lokalizacji szlaku 
rowerowego przez 
centrum Tyńca, 
sugestia: lokalizacja 
na wałach wiślanych

 przekształceniu ulic 
Bogucianka i B. 
Śmiałego w drogi 
zbiorcze z uwagi na 
zapisy 5 lub 8m od 
linii osi jezdni dla 
MN1,MN2,MN3,MN
4

 wyburzeniu budynku 
dawnego przedszkola, 
należy przywrócić 
zamierzoną zmianę 
funkcji na ośrodek 
zdrowia i plac zabaw

Wnioskuje o:
 wykreślenie z 

projektu ograniczenia 

92
93
obręb 76

162/3
obręb 77

Dotyczy działki 92:
MN1
KDZ
KDW

Dotyczy działki 93:
MN1
KDZ

Dotyczy działki 162/3 :
R2
KDW

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie przeznaczenia północnej części działki 162/3  pod MN.

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie:

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenia południowej części działki 162/3 pod MN. Zgodnie ze 
Studium południowa część działki znajduje się w obrębie terenów otwartych, w których obowiązuje całkowite 
wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r.

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy 
transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.
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możliwości 
zabudowy działek o 
szerokości mniejszej 
niż 16 m dla terenów 
MN1, MN2 i 
mniejszej niż 20 m 
dla terenów MN4 – 
większość działek nie 
spełnia ww. warunku

 przeprowadzenie 
drogi obrzeżami 
dzielnicy, wprost do 
klasztoru 
Benedyktynów oraz 
zlokalizowanie przy 
niej parkingów (od 
strony ul. Portowej)

  przekwalifikowanie 
działki 162/3 z 
rolniczej na 
mieszkaniową

 ochronę zalesionych 
Wzgórz Tynieckich 
przeznaczonych w 
planie jako ZP

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i organów właściwych do 
opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Projekt planu uwzględnia dostępne materiały i opracowania oraz posiada opinie i uzgodnienia.

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych 
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono 
tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1) 
– w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

W projekcie planu zaprojektowano drogi lokalne KDL (część północna powyżej ul. Bolesława Śmiałego), 
którymi miałaby się odbywać potencjalna obsługa ruchu turystycznego.
W rejonie ulicy Promowej w projekcie planu wskazano miejsce pod lokalizację parkingu.

895. 931 [...]* Żąda
usunięcia zapisu 
całkowitego zakazu 
rozbudowy lub 
nadbudowy domów 
zlokalizowanych przy 
ul. Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego z 
racji na zapis o 
odległości 5 lub 8 m 
jezdni dla MN1, MN2, 
MN3, MN4 (zakaz 
rozbudowy, 
nadbudowy). 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy 
transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

896. 932 [...]* Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic 

Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego w 
drogi zbiorcze

Proponuje:
 zaplanować chodniki i 

remont drogi zgodnie z 
przygotowanym już 
planem 
przygotowanym na 
zlecenie Rady 
Dzielnicy VIII

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
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ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

897. 933 [...]* Odwołuje się 
od planu dla terenu 
Tyniec –Osiedle 
gdyż działka przestaje 
być działką budowlaną 
wobec zasady „jedna 
działka – jeden budynek 
mieszkalny”

Sprzeciw wobec 
przeznaczenia ulic 
Bolesława Śmiałego i 
Bogucianka w drogę 
zbiorczą

53
 obręb 75

MN4
KDZ
KDW

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego na jednej działce budowlanej

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

898. 934 [...]* Żąda
wykreślenia z planów 
ograniczenia możliwości 
zabudowy działek o 
szerokości mniejszej niż 
16 m dla terenów MN1, 
MN2 oraz mniejszej niż 
20 m dla terenów MN4 
zgodnie z uwagą do 
planu Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK (większość 
działek nie spełnia tego 
warunku – są węższe).

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

899. 935 [...]* Popiera
budowę planowanej 
drogi od północy wokół 
Winnicy. Początek tej 
drogi powinien być 
wspólny z zaplanowana 
drogą dojazdową do 
oczyszczalni ścieków a 
nie w najbardziej 
niebezpiecznym miejscu 
ul. Bolesława Śmiałego.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

900. 936 [...]* Wniosek o 
przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną

200 
obręb 75

MN4
R2
KDD

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona w części, która zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów zabudowy 
mieszkaniowej niskiej intensywności.

Uwaga nieuwzględniona w części działki, która zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów 
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wniesionej 
uwagi 

otwartych, w których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

901. 937 [...]* Odwołuje się od
mpzp. dla terenu Tyniec 
– Osiedle gdyż nie 
usunięto zakazu 
kolejnych linii 
zabudowy, nawet nie 
wzięto pod uwagę 
możliwości zabudowy w 
pierwszej linii.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się 
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim rzędzie 
zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

902. 938 [...]* Żąda
dopuszczenia drugiej 
linii zabudowy, zgodnie 
z uwagą Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się 
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim rzędzie 
zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

903. 939 [...]* Nie zgadza się na
planowane wyburzenie 
budynku dawnego 
przedszkola, który ma 
być przeznaczony po 
adaptacji na ośrodek 
zdrowia i plac zabaw dla 
dzieci z Przedszkola nr 
133.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych 
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono 
tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1) 
– w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

904. 940 [...]* Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic 

Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego w 
drogi zbiorcze

Proponuje:
 zaplanować chodniki i 

remont drogi zgodnie z 
przygotowanym już 
planem 
przygotowanym na 
zlecenie Rady 
Dzielnicy VIII

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

905. 941 [...]*  Domaga się  
uaktualnienia map na 
których został 
przedstawiony Plan 
Zagospodarowania i 
uwzględniania w planie 
uwarunkowań 
własnościowych.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione na 
mapy istniejące 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
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budynki, stąd 
projektowane drogi są 
na terenach gdzie 
aktualnie stoją domy. 
Prowadzi się nowe 
drogi do działek które 
dysponują już 
dostępem do 
istniejących dróg.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione 
istniejące drogi: ul. 
Stępice droga 
zaprojektowana bez 
końcowego odcinka.

906. 942 [...]* Żąda
zmniejszenia strefy 
ochronnej od lasów bez 
możliwości zabudowy z 
30m.
 Mieszkańcy Tyńca nie 
są bandą wandali 
chcących niszczyć lasy, 
które częstokroć sami 
sadziliśmy. W Tyńcu 
bardzo dużo budynków 
np. na Obrony Tyńca, 
Danusi Jurandówny czy 
Walgierza Wdałego jest 
usytuowanych w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu. 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z-
2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że: „minimalna odległość pomiędzy granicą 
terenów leśnych, a granicą terenów budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy 
poprowadzić nieprzekraczalną linię zabudowy”.

907. 943 [...]* Żąda
usunięcia zapisu 
całkowitego zakazu 
rozbudowy lub 
nadbudowy domów 
zlokalizowanych przy 
ul. Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego z 
racji na zapis o 
odległości 5 lub 8 m 
jezdni dla MN1, MN2, 
MN3, MN4 (zakaz 
rozbudowy, 
nadbudowy). 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy 
transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

908. 944 [...]* Żąda
wykreślenia zakazu 
wznoszenia 
wolnostojących 
obiektów usługowych w 
terenach MN – 
zablokuje to np. 
przeznaczenia domu na 
działalność 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy 
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
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gastronomiczną, mini-
pensjonatu.

Proponuje
zezwolić na wznoszenie 
obiektów usługowych do 
obsługi ruchu 
turystycznego.

909. 945 [...]* Żąda
wykreślenia zasady 
jedna działka jeden dom.

Wnosi o:
przekształcenie działki 
na budowlaną.

Nie wyraża zgody na
przeprowadzenie drogi 
przez działkę.

Proponuje
zakończenie budowy 
drogi na granicy działki 
199 i 198.

200
obręb 75

MN4
R2
KDD

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego na jednej działce budowlanej

Uwaga uwzględniona w części, która zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów zabudowy 
mieszkaniowej niskiej intensywności.

Uwaga nieuwzględniona w części działki, która zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów 
otwartych, w których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Uwaga nieuwzględniona w zakresie układu komunikacyjnego

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

910. 946 [...]* Sprzeciw wobec 
usytuowaniu  w obrębie 
działki terenów 
zielonych lub 
zalewowych

Wnosi o 
przekwalifikowanie na 
teren zabudowy 
jednorodzinnej

273/1
273/2
273/3 
obręb 73
(brak działek w 
podanym 
obrębie)

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona ponieważ nie ma działki o wskazanym numerze we wskazanym obrębie. 

911. 947 [...]* Sprzeciw wobec 
usytuowaniu  w obrębie 
działki terenów 
zielonych

Wnosi o 
przekwalifikowanie na 
teren zabudowy 
jednorodzinnej

273/2 
obręb 73
(brak działki w 
podanym 
obrębie)

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona ponieważ nie ma działki o wskazanym numerze we wskazanym obrębie. 

912. 949 [...]* Wnosi o 
przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną.

270/1
271/2 
obręb73

R2
KDD

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Działki 270/1, 271/2 zgodnie ze Studium znajdują się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których 
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
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Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i organów właściwych do 
opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

913. 950 [...]* Wnosi o 
przekształcenie działki 
na działkę budowlaną.

272 
obręb73

R2
KDD

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Działka 272 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których obowiązuje 
całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Projekt planu uwzględnia uwarunkowania oraz wytyczne i wskazania instytucji i organów właściwych do 
opiniowania i uzgadniania projektu planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

914. 951 [...]* Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic 

Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego w 
drogi zbiorcze

Proponuje:
 zaplanować chodniki i 

remont drogi zgodnie z 
przygotowanym już 
planem 
przygotowanym na 
zlecenie Rady 
Dzielnicy VIII

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

915. 952 [...]* Żąda
usunięcia zapisu 
całkowitego zakazu 
rozbudowy lub 
nadbudowy domów 
zlokalizowanych przy 
ul. Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego z 
racji na zapis o 
odległości 5 lub 8 m 
jezdni dla MN1, MN2, 
MN3, MN4 (zakaz 
rozbudowy, 
nadbudowy). 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy 
transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

916. 953 [...]* Żąda
wykreślenia zakazu 
wznoszenia 
wolnostojących 
obiektów usługowych w 
terenach MN – 
zablokuje to np. 
przeznaczenia domu na 
działalność 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy 
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
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gastronomiczną, mini-
pensjonatu.

Proponuje
zezwolić na wznoszenie 
obiektów usługowych do 
obsługi ruchu 
turystycznego.

917. 954 [...]* Żąda
wykreślenia z planów 
ograniczenia możliwości 
zabudowy działek o 
szerokości mniejszej niż 
16 m dla terenów MN1, 
MN2 oraz mniejszej niż 
20 m dla terenów MN4 
zgodnie z uwagą do 
planu Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK .

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

918. 955 [...]* Żąda
zmniejszenia strefy 
ochronnej od lasów bez 
możliwości zabudowy z 
30m.
 Mieszkańcy Tyńca nie 
są bandą wandali 
chcących niszczyć lasy, 
które częstokroć sami 
sadziliśmy. W Tyńcu 
bardzo dużo budynków 
np. na Obrony Tyńca, 
Danusi Jurandówny czy 
Walgierza Wdałego jest 
usytuowanych w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu. 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z-
2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że: „minimalna odległość pomiędzy granicą 
terenów leśnych, a granicą terenów budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy 
poprowadzić nieprzekraczalną linię zabudowy”.

919. 956 [...]* Nie zgadza się na
planowane wyburzenie 
budynku dawnego 
przedszkola, który ma 
być przeznaczony po 
adaptacji na ośrodek 
zdrowia i plac zabaw dla 
dzieci z Przedszkola nr 
133.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych 
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono 
tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1) 
– w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

920. 958 [...]*  Domaga się  
uaktualnienia map na 
których został 
przedstawiony Plan 
Zagospodarowania i 
uwzględniania w planie 
uwarunkowań 
własnościowych.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione na 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
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mapy istniejące 
budynki, stąd 
projektowane drogi są 
na terenach gdzie 
aktualnie stoją domy. 
Prowadzi się nowe 
drogi do działek które 
dysponują już 
dostępem do 
istniejących dróg.

921. 959 [...]* Popiera
budowę planowanej 
drogi od północy wokół 
Winnicy. Początek tej 
drogi powinien być 
wspólny z zaplanowana 
drogą dojazdową do 
oczyszczalni ścieków a 
nie w najbardziej 
niebezpiecznym miejscu 
ul. Bolesława Śmiałego.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

922. 960 [...]* Żąda
dopuszczenia drugiej 
linii zabudowy, zgodnie 
z uwagą Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się 
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim rzędzie 
zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

923. 961 [...]* Sprzeciw wobec 
poszerzeniu ulic 
Benedyktyńskiej i 
Dziewiarzy, kosztem 
znacznego uszczuplenia 
działki

81 
obręb73

MN1
KDL

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

924. 962 [...]* Sprzeciw wobec 
poszerzeniu ulic 
Benedyktyńskiej i 
Dziewiarzy, kosztem 
znacznego uszczuplenia 
działki

81 
obręb73

MN1
KDL

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
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parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

925. 963 [...]* Sprzeciw wobec 
poszerzeniu ulic 
Benedyktyńskiej i 
Dziewiarzy, kosztem 
znacznego uszczuplenia 
działki

81 
obręb73

MN1
KDL

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

926. 964 [...]* Wnosi o 
przekwalifikowanie 
działki z terenu 
rolniczego (R2) na teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN)

293 
obręb75
(prawdopodobni
e chodzi o 
obręb 74)

R2
KDW

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Działka 293  zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których obowiązuje 
całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

927. 965 [...]* Wnosi o 
przekwalifikowanie 
działki z terenu 
rolniczego (R2) na teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN)

293 
obręb75

R2 Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Działka 293  zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których obowiązuje 
całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

928. 966 [...]* Wnosi o 
przekwalifikowanie 
działki z terenu 
rolniczego (R2) na teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN)

293 
obręb75

R2 Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Działka 293  zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których obowiązuje 
całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

929. 967 [...]* Sprzeciw wobec 
poszerzenia ul. 
Dziewiarzy kosztem 
działki.

76 
obręb73

MN1
KDL

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.
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930. 968 [...]* Sprzeciw wobec wpisu 
budynku do rejestru 
zabytków

 76 
obręb73
(ul. Dziewiarzy 
4)

MN1
KDL

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Wskazanie w planie lokalizacji obiektów zabytkowych uwzględnia wnioski oraz opinie i uzgodnienia 
właściwych instytucji i organów.

931. 969 [...]* Wnosi o 
przekształcenie działki z 
terenu rolnego (R2) na 
teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN).

172 
obręb73

R2
WS

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Działka 172 zgodnie ze Studium znajduje się w obrębie terenów otwartych, w obrębie których obowiązuje 
całkowite wykluczenie prawa zabudowy – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

932. 970 [...]* Odwołuje się 
od planu dla terenu 
Tyniec –Osiedle 
gdyż działka przestaje 
być działką budowlaną 
wobec zasady „jedna 
działka – jeden budynek 
mieszkalny”

Sprzeciw wobec 
przeznaczenia ulic w 
drogę zbiorczą

53 
obręb75

MN4
KDZ
KDW

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona w zakresie wykreślenia zapisu dotyczącego zasady lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego na jednej działce budowlanej

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

933. 971 [...]* Wnosi o 
zmniejszenie obszarów 
usług publicznych o 
teren działki 2/19:
-zbyt duży obszar o 
walorze turystycznym 
przyczyni się do 
nadmiernego obciążenia 
osiedla ruchem 
kołowym
Propozycja 
przeznaczenia terenu 
działki pod 
budownictwo 
jednorodzinne (MM) lub 
usługi publiczne 
(UP3,UP4) – szkoła 
podst./gimnazjum

2/19 
 68/2

Dotyczy działki 2/19:
UP1
R2

Dotyczy działki 68/2:
UP1
KDD

Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zgodnie ze Studium – część tekstowa, w obrębie terenów mieszkaniowych niskiej intensywności MN 
dopuszcza się realizację niezbędnych obiektów i urządzeń służących realizacji celów publicznych na poziomie 
lokalnym.

Obecnie w obszarze objętym planem brak jest terenów dla kompleksowej realizacji usług publicznych, 
natomiast wyznaczona w projekcie planu lokalizacja jest optymalna.

934. 972 [...]* Wnosi o 
odtworzeniu w mpzp. 
przeprawy promowej na 
rzece Wiśle.

Obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu w rejonie ul. Promowej wskazano tereny komunikacji wodnej KW. W obrębie terenów KW 
w przeznaczeniu podstawowym wskazano możliwość realizacji przystani rzecznej a także pomostów oraz 
innych obiektów i urządzeń służących obsłudze rzecznych promów i statków wycieczkowych, w tym tzw. 
tramwaju wodnego (§37 ust. 1 pkt. 1).
W związku z powyższym  projekt planu uwzględnia odtworzenie przeprawy promowej. 

935. 973 [...]* Sprzeciw  wobec 
poszerzenia ulic 

Obszar planu Prezydent 
Miasta 

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 

Uwaga nieuwzględniona
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Benedyktyńskiej i 
Dziewiarzy

Odwołuje się 
od planu dla terenu 
Tyniec –Osiedle 

Sugestia: 
 ul .Benedyktyńską 

należy zaplanować 
zgodnie z opracowaną 
przez Dzielnicę VIII w 
2007 r. koncepcją 
przebudowy ulicy - 
Decyzją nr AU-
2/7331/3954/07 z dnia 
14.12.2007 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 
„Przebudowa ul. 
Benedyktyńskiej w 
Krakowie, wraz z 
odwodnieniem, 
oświetleniem i 
przekładkami 
kolidującego 
uzbrojenia”

 ul. Dziewiarzy 
pozostawić w obecnym 
kształcie jako drogę 
ślepą.

Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

przez Radę 
Miasta Krakowa

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

936. 975 [...]* Popiera
budowę planowanej 
drogi od północy wokół 
Winnicy. Początek tej 
drogi powinien być 
wspólny z zaplanowana 
drogą dojazdową do 
oczyszczalni ścieków a 
nie w najbardziej 
niebezpiecznym miejscu 
ul. Bolesława Śmiałego.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

937. 976 [...]*  Domaga się  
uaktualnienia map na 
których został 
przedstawiony Plan 
Zagospodarowania i 
uwzględniania w planie 
uwarunkowań 
własnościowych.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione na 
mapy istniejące 
budynki, stąd 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.
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projektowane drogi są 
na terenach gdzie 
aktualnie stoją domy. 
Prowadzi się nowe 
drogi do działek które 
dysponują już 
dostępem do 
istniejących dróg.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione 
istniejące drogi: ul. 
Stępice droga 
zaprojektowana bez 
końcowego odcinka.

938. 977 [...]* Nie zgadza się na
planowane wyburzenie 
budynku dawnego 
przedszkola, który ma 
być przeznaczony po 
adaptacji na ośrodek 
zdrowia i plac zabaw dla 
dzieci z Przedszkola nr 
133.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych 
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono 
tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1) 
– w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

939. 978 [...]* Żąda
dopuszczenia drugiej 
linii zabudowy, zgodnie 
z uwagą Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się 
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim rzędzie 
zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

940. 979 [...]* Żąda
zmniejszenia strefy 
ochronnej od lasów bez 
możliwości zabudowy z 
30m.
 Mieszkańcy Tyńca nie 
są bandą wandali 
chcących niszczyć lasy, 
które częstokroć sami 
sadziliśmy. W Tyńcu 
bardzo dużo budynków 
np. na Obrony Tyńca, 
Danusi Jurandówny czy 
Walgierza Wdałego jest 
usytuowanych w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu. 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z-
2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że: „minimalna odległość pomiędzy granicą 
terenów leśnych, a granicą terenów budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy 
poprowadzić nieprzekraczalną linię zabudowy”.

941. 980 [...]* Żąda
wykreślenia zakazu 
wznoszenia 
wolnostojących 
obiektów usługowych w 
terenach MN – 
zablokuje to np. 
przeznaczenia domu na 
działalność 
gastronomiczną, mini-
pensjonatu.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy 
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
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Proponuje
zezwolić na wznoszenie 
obiektów usługowych do 
obsługi ruchu 
turystycznego.

942. 981 [...]* Żąda
wykreślenia z planów 
ograniczenia możliwości 
zabudowy działek o 
szerokości mniejszej niż 
16 m dla terenów MN1, 
MN2 oraz mniejszej niż 
20 m dla terenów MN4 
zgodnie z uwagą do 
planu Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK (większość 
działek nie spełnia tego 
warunku – są węższe).

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

943. 982 [...]* Żąda
usunięcia zapisu 
całkowitego zakazu 
rozbudowy lub 
nadbudowy domów 
zlokalizowanych przy 
ul. Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego z 
racji na zapis o 
odległości 5 lub 8 m 
jezdni dla MN1, MN2, 
MN3, MN4 (zakaz 
rozbudowy, 
nadbudowy). 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy 
transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

944. 983 [...]* Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic 

Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego w 
drogi zbiorcze

Proponuje:
 zaplanować chodniki i 

remont drogi zgodnie z 
przygotowanym już 
planem 
przygotowanym na 
zlecenie Rady 
Dzielnicy VIII

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

945. 984 [...]* Wnosi o 2/19 Dotyczy działki 2/19: Prezydent Uwaga pozostaje Uwaga nieuwzględniona
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zmniejszenie obszarów 
usług publicznych o 
teren działki 2/19:
-zbyt duży obszar o 
walorze turystycznym 
przyczyni się do 
nadmiernego obciążenia 
osiedla ruchem 
kołowym
Propozycja 
przeznaczenia terenu 
działki pod 
budownictwo 
jednorodzinne (MM) lub 
usługi publiczne 
(UP3,UP4) – szkoła 
podst./gimnazjum

 68/2 UP1
R2

Dotyczy działki 68/2:
UP1
KDD

Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Zgodnie ze Studium – część tekstowa, w obrębie terenów mieszkaniowych niskiej intensywności MN 
dopuszcza się realizację niezbędnych obiektów i urządzeń służących realizacji celów publicznych na poziomie 
lokalnym.

Obecnie w obszarze objętym planem brak jest terenów dla kompleksowej realizacji usług publicznych, 
natomiast wyznaczona w projekcie planu lokalizacja jest optymalna.

946. 985 [...]* Wnosi o 
odtworzeniu w mpzp. 
przeprawy promowej na 
rzece Wiśle.

Obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu w rejonie ul. Promowej wskazano tereny komunikacji wodnej KW. W obrębie terenów KW 
w przeznaczeniu podstawowym wskazano możliwość realizacji przystani rzecznej a także pomostów oraz 
innych obiektów i urządzeń służących obsłudze rzecznych promów i statków wycieczkowych, w tym tzw. 
tramwaju wodnego (§37 ust. 1 pkt. 1).
W związku z powyższym  projekt planu uwzględnia odtworzenie przeprawy promowej. 

947. 986 [...]* Sprzeciw  wobec 
poszerzenia ulic 
Benedyktyńskiej i 
Dziewiarzy

Odwołuje się 
od planu dla terenu 
Tyniec –Osiedle 

Sugestia: 
 ul .Benedyktyńską 

należy zaplanować 
zgodnie z opracowaną 
przez Dzielnicę VIII w 
2007 r. koncepcją 
przebudowy ulicy - 
Decyzją nr AU-
2/7331/3954/07 z dnia 
14.12.2007 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 
„Przebudowa ul. 
Benedyktyńskiej w 
Krakowie, wraz z 
odwodnieniem, 
oświetleniem i 
przekładkami 
kolidującego 
uzbrojenia”

 ul. Dziewiarzy 
pozostawić w obecnym 
kształcie jako drogę 
ślepą.

Obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

948. 987 [...]* Żąda
usunięcia zapisu 

obszar planu Prezydent 
Miasta 

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 

Uwaga nieuwzględniona
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całkowitego zakazu 
rozbudowy lub 
nadbudowy domów 
zlokalizowanych przy 
ul. Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego z 
racji na zapis o 
odległości 5 lub 8 m 
jezdni dla MN1, MN2, 
MN3, MN4 (zakaz 
rozbudowy, 
nadbudowy). 

Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

przez Radę 
Miasta Krakowa

Ograniczenia w kształtowaniu zabudowy w sąsiedztwie dróg mają na celu ochronę projektowanych korytarzy 
transportowych przed lokalizacją nowych budynków lub rozbudową istniejących.

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

949. 988 [...]* Żąda
wykreślenia z planów 
ograniczenia możliwości 
zabudowy działek o 
szerokości mniejszej niż 
16 m dla terenów MN1, 
MN2 oraz mniejszej niż 
20 m dla terenów MN4 
zgodnie z uwagą do 
planu Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK (większość 
działek nie spełnia tego 
warunku – są węższe).

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

950. 989 [...]* Żąda
zmniejszenia strefy 
ochronnej od lasów bez 
możliwości zabudowy z 
30m.
 Mieszkańcy Tyńca nie 
są bandą wandali 
chcących niszczyć lasy, 
które częstokroć sami 
sadziliśmy. W Tyńcu 
bardzo dużo budynków 
np. na Obrony Tyńca, 
Danusi Jurandówny czy 
Walgierza Wdałego jest 
usytuowanych w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu. 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu uzyskał uzgodnienie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice - Pismo znak: Z-
2120/MPZP-24/08 z dnia 21.07.2008, w którym wskazuje że: „minimalna odległość pomiędzy granicą 
terenów leśnych, a granicą terenów budownictwa wynosi 30 m i w takiej odległości od lasu należy 
poprowadzić nieprzekraczalną linię zabudowy”.

951. 990 [...]* Popiera
budowę planowanej 
drogi od północy wokół 
Winnicy. Początek tej 
drogi powinien być 
wspólny z zaplanowana 
drogą dojazdową do 
oczyszczalni ścieków a 
nie w najbardziej 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
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niebezpiecznym miejscu 
ul. Bolesława Śmiałego.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

952. 991 [...]* Żąda
dopuszczenia drugiej 
linii zabudowy, zgodnie 
z uwagą Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W projekcie planu nie dopuszcza się trzeciego i dalszych rzędów zabudowy. Tym samym dopuszcza się 
lokalizację drugiego rzędu zabudowy.
Jednak zgodnie z ustaleniami planu każda nowo wydzielana działka budowlana w pierwszym i drugim rzędzie 
zabudowy musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

953. 992 [...]*  Domaga się  
uaktualnienia map na 
których został 
przedstawiony Plan 
Zagospodarowania i 
uwzględniania w planie 
uwarunkowań 
własnościowych.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione na 
mapy istniejące 
budynki, stąd 
projektowane drogi są 
na terenach gdzie 
aktualnie stoją domy. 
Prowadzi się nowe 
drogi do działek które 
dysponują już 
dostępem do 
istniejących dróg.

 W przedłożonym planie 
nie są naniesione 
istniejące drogi: ul. 
Stępice droga 
zaprojektowana bez 
końcowego odcinka.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Projekt planu wskazuje docelowy układ komunikacyjny.
Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.
Projekt planu sporządzany jest w oparciu o dostępne podkłady mapowe.

954. 994 [...]* Nie zgadza się na
planowane wyburzenie 
budynku dawnego 
przedszkola, który ma 
być przeznaczony po 
adaptacji na ośrodek 
zdrowia i plac zabaw dla 
dzieci z Przedszkola nr 
133.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowana droga dojazdowa KDD umożliwia lepsze skomunikowanie terenów mieszkaniowych 
położonych w rejonie ul. Heligundy oraz Walgierza Wdałego. Dla realizacji usług publicznych przeznaczono 
tereny w rejonie ul. Dziewiarzy.
Ośrodek zdrowia mógłby powstać wg planu w obrębie terenów zabudowy usługowej – usługi publiczne (UP1) 
– w § 20 ust. 1 pkt. 1/ lit. b/ wskazano jako przeznaczenie podstawowe m.in. obiekty zdrowia.

955. 995 [...]* Żąda
wykreślenia zakazu 
wznoszenia 
wolnostojących 
obiektów usługowych w 
terenach MN – 
zablokuje to np. 
przeznaczenia domu na 

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy 
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.
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działalność 
gastronomiczną, mini-
pensjonatu.

Proponuje
zezwolić na wznoszenie 
obiektów usługowych do 
obsługi ruchu 
turystycznego.

956. 996 [...]* Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic 

Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego w 
drogi zbiorcze

Proponuje:
 zaplanować chodniki i 

remont drogi zgodnie z 
przygotowanym już 
planem 
przygotowanym na 
zlecenie Rady 
Dzielnicy VIII

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

957. 997 [...]* Żąda
wykreślenia zakazu 
wznoszenia 
wolnostojących 
obiektów usługowych w 
terenach MN – 
zablokuje to np. 
przeznaczenia domu na 
działalność 
gastronomiczną, mini-
pensjonatu.

Proponuje
zezwolić na wznoszenie 
obiektów usługowych do 
obsługi ruchu 
turystycznego.

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Tyniec – Osiedle to teren o dominującym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe. Zapisy 
dopuszczające lokalizację usług są wystarczające.

958. 998 [...]* Żąda
wykreślenia z planów 
ograniczenia możliwości 
zabudowy działek o 
szerokości mniejszej niż 
16 m dla terenów MN1, 
MN2 oraz mniejszej niż 
20 m dla terenów MN4 
zgodnie z uwagą do 
planu Komisji 
Planowania 
Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska 
RMK (większość 
działek nie spełnia tego 
warunku – są węższe).

obszar planu Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
częściowo 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi 

Uwaga pozostaje 
częściowo 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga uwzględniona częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmniejszenia minimalnej szerokości działki budowlanej.
Zmiana polegać będzie na doprecyzowaniu zapisu, który odnosić się będzie do nowo wydzielanych działek 
budowlanych. Wskaźnik szerokości działki zostanie ujednolicony na całym obszarze planu tj. określony jako 
minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.
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959. 999 [...]* Nie zgadza się na:
 przekształcenie ulic 

Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego w 
drogi zbiorcze

Proponuje:
 zaplanować chodniki i 

remont drogi zgodnie z 
przygotowanym już 
planem 
przygotowanym na 
zlecenie Rady 
Dzielnicy VIII

obszar planu1 Prezydent 
Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej 
uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Zaprojektowany układ drogowy wynika z obowiązku zapewnienia działkom budowlanym dostępności do dróg 
publicznych, co szczegółowo określono w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; art. 2 pkt. 
12) i 14) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 4 pkt. 3a) 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Obecnie na Osiedlu nie ma wystarczającej ilości dróg publicznych, a te które są  - nie posiadają wymaganych 
parametrów.
Projekt planu m.in. w zakresie projektowanego układu komunikacyjnego posiada niezbędne opinie i 
uzgodnienia.

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 7 lipca 2009 r. – pismo znak: 
ZIKiT/S/47152/09/IUO-UM-7/31483.

* 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 Babicz - inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK


