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                                  TABELA 23/23

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
2647. 2800 [...]* 1. Wnosi o zmniejszenie 

obszarów usług 
publicznych (UP1, 
złożonego z działek o nr: 
2/19 i 68/2) o teren 
działki nr 2/19 po byłej 
Spółdzielni Produkcyjnej 
„Odnowa” w Tyńcu
Obecnie na tym obszarze, 
na działce nr 68/2 
należącej do Opactwa 
Benedyktynów, wydano 
warunki zabudowy 
zagospodarowania terenu 
dla inwestycji pn. 
„Budowa Muzeum 
Konfederatów Barskich i 
lapidarium wraz z 
parkingiem na 120 
samochodów” – decyzja 
AU-02-6.MKW.7331-
3297/08 z dnia 
25.05.2007. Usytuowanie 
tak dużego obszaru usług 
publicznych (UP1) w 
centrum osiedla, 
spowoduje znaczne 
zwiększenie już nazbyt 
dużego ruchu 
samochodowego 
panującego na tym 
obszarze, co utrudni 
życie Mieszkańcom 
przyległego terenu.
2. Proponuje 
przeznaczenie tego 
terenu (dz. 2/19), pod 
budownictwo 
jednorodzinne (MM) lub 
usługi publiczne (UP3, 
UP4) – szkoła 
podstawowa, gimnazjum.

2/19, 68/2
obręb 73

Dotyczy działki 2/19:
UP1
R2

Dotyczy działki 68/2:
UP1
MN1
KDL
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.

2648. 2801 [...]* 1. sprzeciw co do 
projektowanej drogi 
(KDL) łączącej ulice 
Bolesława Śmiałego 
i Obrony Tyńca 
przechodzącej przez 
nowo wybudowany 
budynek mieszkalny

2. wnoszą o 

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 
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zaprojektowanie tej 
drogi jako (KDD) w 
początkowym 
odcinku od ul. 
Obrony Tyńca w 
istniejącej ul. 
Skołczanka, a 
następnie wzdłuż 
istniejącego rowu 
melioracyjnego

3. wnoszą o  
przeznaczenie 
terenów rolnych 
(R2) wzdłuż 
projektowanej ulicy 
(od strony lasu)pod 
tereny pod 
zabudowę 
jednorodzinną (MN)

uzgodnienia.

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

Autor uwagi nie wskazuje przykładów poprowadzenia dróg w miejscach istniejących budynków.

Możliwość przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową zależne jest m.in. od Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa jak również pozostałych 
uwarunkowań przestrzennych, prawnych oraz opinii i uzgodnień.

Projekt planu uwzględnia ustalenia Studium, które są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych – art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r.

2649. 2802 [...]* 1.poparcie  budowy 
planowanej drogi od 
północy wokół Winnicy 
...
2.sugestia- budowa 
ronda w okolicy 
skrzyżowania ulic 
Bolesława Śmiałego i 
Nad Czerną– początek 
obwodnicy
3.sugestia - wzdłuż 
projektowanej ulicy 
utworzyć parking dla 
samochodów 
osobowych i autokarów 
wraz z obiektami 
gastronom., toaletami i 
małą architekt.

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.

2650. 2803 [...]* Sprzeciw wobec 
projektowanej drodze ze 
skrzyżowania ulic 
Bogucianka, 
Benedyktyńska i 
Bolesława Śmiałego w 
kierunku ul. Heligundy 
przez budynek dawnego 
przedszkola nr 133 
położonego na działce nr 
324, 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.

2651. 2804 [...]* 1. Sprzeciw  wobec 
poszerzenia ulic 
Benedyktyńskiej i 
Dziewiarzy
2. Sugestia: ul 
.Benedyktyńską należy 

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 
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zaplanować zgodnie z 
decyzją 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”.
 3. ul. Dziewiarzy 

pozostawić w obecnym 
kształcie jako droga 
ślepa, ponieważ 
powoduje to 
ograniczenie ruchu 
samochodowego, a 
przy ulicy 
zlokalizowane są: 
ogródek jordanowski, 
Dom Kultury, 
biblioteka, Przychodnia 
Zdrowia oraz Dom 
Opieki Społecznej, 
czyli obiekty, wokół 
których pożądane jest 
ograniczenie ruchu 
kołowego

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.

2652. 2805 [...]*  Wniosek o 
umieszczenie w p.z.p. 
odtworzenia przeprawy 
promowej w os. Tyniec

 W tej sprawie został 
podpisany w 2007 roku 
list intencyjny o 
współdziałaniu Gmin 
na rzecz przywrócenia 
przeprawy promowej 
na rzece Wiśle, 
pomiędzy Tyńcem a 
Piekarami,(gminy 
Liszki i Kraków)

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. 

2653. 2806 [...]* Sprzeciw wobec 
planowanej drogi 
zbiorczej (KDZ) w 
ulicach Bogucianka i 
Bolesława Śmiałego
 Wnoszą o 

wyeliminowanie 
tranzytowego ruchu 
kołowego, wykonanie 
chodników 
jednostronnych, 
umieszczenie ścieżek 

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.
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rowerowych na wale 
wiślanym, 
zaprojektowanie części 
ulic o ruchu 
jednokierunkowym, 
projektowanie ulic jako 
KDD i KDW



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

2654. 2807 [...]* 1. poparcie dla 
usytuowania terenu 
rekreacji i sportu (USI)
2.poparcie  dla 
usytuowania terenu 
zabudowy usługowej 
(UP3) 
3. wniosek o 
zagospodarowanie na 
części działki 78/3 
istniejącego oczka 
wodnego (WS) z 
przeznaczeniem na teren 
rekreacyjny

Ad.1. 
127/93 
obręb 76

Ad.2. 
działka nr 97 
obręb 73

Ad. 3. 
działka 78/3

Ad. 1. 
US
KDW
MN4

Ad. 2.
UP3
MN1
KDL

Ad. 3.
KDL
ZP1
UP1

Prezydent Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Istniejące oczko wodne to teren wód powierzchniowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone w 
projekcie planu pod zieleń urządzona (ZP1). W przeznaczeniu uzupełniającym dla terenów ZP1 
dopuszczono możliwość realizacji m.in. placów zabaw, boisk sportowych oraz sezonowych obiektów 
tymczasowych w zakresie usług kultury, turystyki, sportu i rekreacji (§27 ust. 1 pkt. 2).

2655. 2808 lista osób:
[…]* Odwołują się od p.z.p dla 

Osiedla Tyniec

50/2, 50/3,

123/1 lub 129/1 
(niewyraźnie 
napisane) – brak 
działki o takim 
numerze 
 

Dotyczy działki 50/2:
RL
KDZ

Dotyczy działki 50/3:
R2
KDZ

Prezydent Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na brak sprecyzowanych zarzutów do planu.

2656. 2809 lista osób
[…]* Odwołowują się od 

NATURA 2000

116 (ul. 
Bolesława 
Śmiałego 35) – 
dotyczy obrębu 
73

163,258,171,
170,13,2,112/2,
112/1,417
(brak obrębu, 
działki 
niemożliwe do 
zidentyfikowani
a)

132 
(brak obrębu, 
działka 
niemożliwa do 
zidentyfikowani
a)

167, 166, 165, 
213, 247, 130 
(brak obrębu, 
działki 
niemożliwe do 
zidentyfikowani
a)

Dotyczy działki 116:
MN1
R2
KDZ
KDW

Prezydent Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

W obszarze objętym planem obecnie nie ma terenów zakwalifikowanych jako Natura 2000, a jedynie 
wskazano orientacyjną granicę proponowanego obszaru Natura 2000 „Łąki Dębnicko – Tynieckie”. Zapis 
ten ma charakter informacyjny nie będący ustaleniem planu.
Procedura mająca na celu wyznaczenie obszarów ochrony NATURA 2000 wynika z przepisów odrębnych.
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263, 276, 272, 
276, 277, 279
280, 263, 321, 
324 obręb 77
(brak działek o 
takim numerze 
we wskazanym 
obrębie)

156/1 obręb 76

117 obręb 73

177 obręb 75

272 obręb 77
(brak działki o 
takim numerze 
we wskazanym 
obrębie)

124 (ul. 
Bolesława 
Śmiałego 51) – 
obręb 73

Dotyczy działki 156/1:
ZP3

Dotyczy działki 117:
MN1
R2
KDZ

Dotyczy działki 177:
MN4
KDL
KDD

Dotyczy działki 124:
MN1
RL
KDZ
KDL

2657. 2810 [...]* Niezrozumiałym i 
nielogicznym jest 
pozostawienie ww. działki 
jako rolnej pośród 
istniejących działek 
budowlanych.

118
obręb 75

R2
WS

Prezydent Miasta 
Krakowa 
nie uwzględnił 
wniesionej uwagi

Uwaga pozostaje 
nieuwzględniona 
przez Radę 
Miasta Krakowa

Uwaga nieuwzględniona

Działka 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.

* 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

Wyjaśnienia uzupełniające:
1. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:

- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec-Osiedle”,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).

2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m.in. numeracja rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów, a także ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu. 
3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu uwag nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
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