
1 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 531/2012  

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2012 r.  

 

 

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „TYNIEC - OSIEDLE”.  

 

 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 2 - 31 stycznia 2012 r. 

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 14 lutego 2012 r. 

W ww. terminie zostały złożone uwagi wyszczególnione w poniższym wykazie. 

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 9 styczeń 2012 [...]* Wnosi o 

1. Ujęcie realizowanej inwestycji w planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

dz. 161/4 obr. 76 ZP3  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

2 2 9 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1.Ujęcie realizowanych inwestycji w planie zagospodarowania 

przestrzennego 

a. dom jednorodzinny na działce 161/6 obr.76 

b. dom jednorodzinny na działce 161/3 obr.76 

c. droga dojazdowa na działce 161/5 obr. 76 

dz. 161, 161/6, 161/3, 

161/5, 127/59 obr.76 

ZP3  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

3 3 9 styczeń 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu drogi w rejonie działki 88/4 

dz. 88/4 obr. 75 KDW, MN4  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

4 4 10 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Uwzględnienie działki 170/1 jako działki budowlanej. 

dz. 170/1 obr. 76 R2, ZL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

5 5 10 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę w miejscowym planie zagospodarowania i uwzględnienie 

działki 346/3 jako działki budowlanej. 

dz. 346/3 obr. 73 KDD, MN4, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

6 6 11 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Ujęcie działek 161/1, 161/2 jako działek budowlanych położonych 

w istniejącej linii zabudowy. 

dz. 161/1, 161/2 obr. 76 ZP3  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

7 7 12 styczeń 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Wytyczeniu drogi wewnętrznej KDW na obszarze działek 162/4, 

162/5 oraz 161. 

dz. 162/4, 162/5, 161 

obr. 77 

KDD, KDW, MN4, 

MN4m, R2 
UWZGLĘDNIONA   

8 8 12 styczeń 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Wytyczeniu drogi wewnętrznej KDW na obszarze działek 162/4, 

162/5 oraz 161. 

dz. 162/4, 162/5, 161 

obr. 77 

KDD, KDW, MN4, 

MN4m, R2 
UWZGLĘDNIONA   

9 9 16 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę zapisów planu, umożliwiając realizację budowy domu 

jednorodzinnego na działce 168/7 

dz. 168/7 obr. 76 MN4p, R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie tych 

terenów, w obrębie których nie występują 

uwarunkowania uniemożliwiające zainwestowanie. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 16 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę zapisów planu, umożliwiając realizację budowy domu 

jednorodzinnego na działce 35 

dz. 35 obr. 77 RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

11 11 16 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę zapisów planu, umożliwiając realizację budowy domu 

jednorodzinnego na działce 168/7 

dz. 168/7 obr. 76 MN4p, R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie tych 

terenów, w obrębie których nie występują 

uwarunkowania uniemożliwiające zainwestowanie. 

12 12 16 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę zapisów planu, umożliwiając realizację budownictwa 

mieszkaniowego na działkach 158, 274 obr. 78 

dz. 158, 274 obr. 78   NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Obręb 78 nie obejmuje obszaru planu. 

13 13 16 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę zapisów planu, umożliwiając budowę dwóch domów 

jednorodzinnych. 

2. Rozszerzenie linii zabudowy. 

dz. 130 obr. 77 KDD, R2, RL, ZL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

14 14 16 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę zapisów planu, umożliwiając realizację budowy domów. 

dz. 7 obr. 79   NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Obręb 79 nie obejmuje obszaru planu. 

15 15 16 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przekwalifikowanie działki na budowlaną pod zabudowę 

jednorodzinną. 

2. Zmianę szerokości strefy ochronnej lasu. 

dz. 54/1 obr. 76 KDW, MN4, RL, 

ZL 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień 

właściwych organów. 

16 16 16 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę projektu planu z przeznaczenie rolnego na budowlany. 

dz. 118 obr. 75 KDD, MN4, 

MN4ab, R2 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

  

17 17 17 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zatwierdzenie pierwotnej wersji projektu dla działki. 

dz. 296 obr. 73 KDD, MN1, 

MN1e, ZP2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

W strefie wskazanej na rysunku planu nie ma 

ograniczeń w zakresie lokalizacji zabudowy. 

18 18 17 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Uwzględnienie w planach działki 68 obr. 75 jako budowlanej i 

zmianę zapisów planu zgodnie ze stanem faktycznym. 

dz. 68 obr. 75 MN4, RL, ZL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZL w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

19 19 17 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę przebiegu linii rozgraniczających między terenami MN4 i 

KDL 

dz. 73 obr. 75 KDD, MN4, RL, 

ZL 
UWZGLĘDNIONA   

20 20 20 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Ujęcie w projekcie planu dojazdu do działki 169/1 obr. 76 z drogi 

publicznej ul. Juranda ze Spychowa –  

169/1 obr. 76 KDD, MN4, 

MN4p, MN4q, R2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

21 21 20 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę statutu drogi ul. Maćka z Bogdańca na drogę publiczną. 

fragment ul. Maćka z 

Bogdańca 

KDW UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo z zastrzeżeniem 

szczegółowej analizy istniejących uwarunkowań 

oraz uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 22 20 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Uwzględnienie pozwolenia na budowę. 

dz. 275 obr. 73 MN1e, R2, WS, 

ZP2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

Przeznaczenie w planie nie uniemożliwia realizacji 

zabudowy zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

23 23 23 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę działki z rolnej na budowlaną 

dz. 19 obr. 77 KDD, KDW, MN4, 

MN4p, MN4q, R2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

24 24 24 styczeń 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeprowadzeniu drogi KDW w obecnej formie przebiegającą przez 

działki 104/5 i 104/1. 

dz. 104 (podzielona na 

104/1, 104/2, 104/3, 

104/4, 104/5) obr.75 

KDD, KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA   

25 25 25 styczeń 2012 [...]* 
TAURON Dystrybucja 

S.A. 

Sprzeciwia się: 

1. Zapisom §12 ust. 5 pkt 8. 

Wnosi o: 

2. Umieszczenie zapisu: "Realizacja nowych sieci 

elektroenergetycznych niskiego, średniego napięcia preferowana w 

wykonaniu kablowym. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się 

budowę napowietrznych linii elektroenergetycznych i słupowych stacji 

transformatorowych (zwłaszcza na terenach, na których występują 

sieci napowietrzne)" 

3. Dopisanie na końcu ostatniego zdania §12 ust. 5 pkt 7: "w tym stacji 

słupowych" 

4. Dopisanie w §12 ust. 5 pkt 3: "a w zależności od mocy może 

wymagać rozbudowy sieci średniego napięcia" 

5. Uaktualnienie załącznika graficznego. 

  UWZGLĘDNIONA   

26 26 25 styczeń 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Ustaleniom przyjętym w projekcie planu. 

Wnosi o: 

2. Przeznaczenie części działek 196 i 197 obr. 75 na cele budowlane. 

dz. 196, 197 obr. 75 KDDb, R2, WS  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

27 27 25 styczeń 2012 [...]* 
Zgromadzenie Sióstr św. 

Feliksa z Kantalicjo 

Wnosi o: 

1. Zmianę założeń do MPZP i przeznaczenie nieruchomości pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

dz. 72, 73, 74/1 obr. 73 KDD, MN2, R2, 

RL, UP1 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

przeznaczenia całej działki 72. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

28 28 25 styczeń 2012 [...]* 
Zgromadzenie Sióstr św. 

Feliksa z Kantalicjo 

Wnosi o: 

1. Zmianę założeń do MPZP i przeznaczenie nieruchomości pod 

zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową (komercyjną). 

dz. 91/9, 91/8, 91/7, 

91/5, 91/3 obr. 74 

KDA, KDZ, MN4, 

R2, U1, WS 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie części 

terenów wskazanych w Studium pod zabudowę MN, 

tj. działek 91/8 i 91/9. 

 

W pozostałym zakresie nieuwzględniona. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

29 29 27 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia na działkach 71/4 i 71/3 (na planie jako 71) z 

terenu RL na teren MN4. 

dz. 71/4 i 71/3 KDD, KDW, MN4, 

RL, ZL 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZL w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 30 27 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Oznaczenie całego terenu działki jako budowlany. 

dz. 229 obr. 73 KDW, MN1, 

MN1a, ZP2 
UWZGLĘDNIONA   

31 31 30 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie planu strefy zabudowy MN4 od strony południowej o 

40m w stronę południową działki 

dz. 161 obr. 77 KDD, KDW, MN4, 

R2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

32 32 30 styczeń 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zniesienie zakazu lokalizacji nowych obiektów kubaturowych w 

odległości 30m od granicy użytków leśnych lub ograniczenie jej do 8-

12m lub dopuszczenie zabudowy terenu MN4u 

dz. 149/1, 149/2 obr. 76 KDD, MN4, MN4u UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

33 33 30 styczeń 2012 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Sprzeciwia się: 

1. Wyznaczaniu w projekcie planu nowej drogi wewnętrznej KDW 

biegnącej po naszych działkach 

dz. 175/3, 175/2, 174/7, 

174/17, 170/6, 170/4, 

170/3, 172 obr. 76 

KDD, KDW, MN4, 

MN4q, R2 
UWZGLĘDNIONA   

34 34 1 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Kategorii drogi Bogucianka-Bolesława Śmiałego. 

2. Przebiegowi ścieżek rowerowych. 

Wnosi o: 

3. Obniżenie kategorii w/w dróg na drogi lokalne. 

4. Przeniesienie ścieżek rowerowych na wały wiślane. 

 KDD, KDZ, MN1, 

MN2 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

częściowego przebiegu ścieżek rowerowych oraz 

zmianie części ustaleń w zakresie rozwiązań 

komunikacyjnych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany klasy 

drogi z KDZ na KDL oraz w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

35 35 2 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przekwalifikowanie części działki z rolnej na budowlaną 

dz. 60 obr. 77 MN4, R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie terenów 

wskazanych w Studium pod zabudowę MN. 

 

W pozostałym zakresie nieuwzględniona. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

36 36 30 styczeń 2012 [...]* 

[...]* 

Sprzeciwia się: 

1. Wyznaczeniu w projekcie planu nowej drogi wewnętrznej biegnącej 

pod działce 172. 

dz. 172 obr.  KDD, KDW, MN4, 

MN4q 
UWZGLĘDNIONA   

37 37 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Projektowi drogi KDW na działce. 

dz. 162/5 obr. KDD, KDW, MN4, 

MN4m, R2 
UWZGLĘDNIONA   

38 38 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nie projektowanie drogi KDW na działce. 

dz. 162/5 obr. KDD, KDW, MN4, 

MN4m, R2 
UWZGLĘDNIONA   

39 39 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Projektowi drogi KDW na działce. 

dz. 162/5 obr. KDD, KDW, MN4, 

MN4m, R2 
UWZGLĘDNIONA   

40 40 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nie projektowanie drogi KDW na działce. 

dz. 162/5 obr.  KDD, KDW, MN4, 

MN4m, R2 
UWZGLĘDNIONA   
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 41 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zakwalifikowanie całej działki pod zabudowę 

dz. 182/2 obr. 77 KDZ, MN4, 

MN4o, R2 
UWZGLĘDNIONA   

42 42 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Wyznaczeniu pasa drogowego wzdłuż działki. 

2. Zaprojektowaniu odcinka drogi wewnętrznej w poprzek działki 

dz. 103 obr. 75 KDD, KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA   

43 43 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zawężenie pasa drogowego do szerokości 4m i 1m chodnika z 

jednoczesnym wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego. 

dz. 75 obr. 75 KDD, MN4, ZL UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

44 44 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zagospodarowanie działki poprzez wybudowanie ogródka zabaw 

dla dzieci. 

dz. 127/43 obr.    NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

45 45 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Obrony Tyńca. 

2. Budowie ścieżki rowerowej na ul. Obrony Tyńca. 

Wnosi o: 

3. Poprawienie drogi z ul. Obrony Tyńca przez las do Podgórek 

Tynieckich. 

4. Przekwalifikowanie działki z przeznaczeniem pod zabudowę 

jednorodzinną. 

Sprzeciwia się: 

5. Planowanej drodze koło przedszkola przy ul. Bogucianka. 

dz. 45 obr. 73 KDDa , KDD, 

KDL, R2 
UWGLĘDNIONA 

CZĘSCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘSCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

likwidacji odcinka drogi KDDa w sąsiedztwie 

przedszkola (działka 326/1, 326/2). 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

46 46 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Budowie ścieżki rowerowej na ul. Obrony Tyńca. 

Wnosi o: 

2. Przekwalifikowanie działki z przeznaczeniem pod zabudowę 

jednorodzinną. 

3. Poprawienie drogi z ul. Obrony Tyńca przez las do Podgórek 

Tynieckich. 

Sprzeciwia się: 

4. Planowanej drodze koło przedszkola przy ul. Bogucianka. 

dz. 45 obr. 73 KDDa, KDL, R2 UWGLĘDNIONA 

CZĘSCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘSCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

likwidacji odcinka drogi KDDa w sąsiedztwie 

przedszkola (działka 326/1, 326/2). 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47 47 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Budowie ścieżki rowerowej na ul. Obrony Tyńca. 

 KDD  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

48 48 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Bolesława Śmiałego i ul. Bogucianka. 

2. Przekształceniu w/w ulic w drogi zbiorcze. 

Wnosi o: 

3. Obniżenie kategorii w/w dróg ze zbiorczej na lokalną. 

 KDD, KDZ, MN1  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

49 49 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Bolesława Śmiałego i ul. Bogucianka. 

2. Przekształceniu w/w ulic w drogi zbiorcze. 

Wnosi o: 

3. Zaplanowanie remontu chodnika i drogi. 

4. Obniżenie kategorii w/w dróg ze zbiorczej na lokalną. 

 KDZ, MN1  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

50 50 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Uwzględnienie możliwości podłączenia do kanalizacji istniejących 

domów 

dz. 88/4 obr. 75 KDW, MN4  NIEUWZGLĘDNIONA Wskazane w projekcie planu przebiegi sieci 

infrastrukturalnych należy traktować jako 

orientacyjne do szczegółowego ustalenia na etapie 

przygotowania inwestycji i wydawania decyzji 

administracyjnych. 

51 51 6 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Poszerzenie pasa terenu z przeznaczeniem pod zabudowę 

jednorodzinną. 

dz. 65/5, 65/6 obr. 76 KDW, MN1, R2, 

ZL 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

  

52 52 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii drogi z KDD na KDW. 

dz. 191/1 obr. 75 KDW, KDD, 

KDDb, MN2, 

MN4, MN4z, R2, 

WS 

 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

53 53 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Wytyczeniu nowej drogi wzdłuż cieku wodnego , Tyniecka-Obrony 

Tyńca. 

Wnosi o: 

2. Wytyczenie drogi w innym miejscu. 

dz. 191/1 obr.  KDD, KDDb, 

MN2, MN4, 

MN4z, R2, WS 

 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

54 54 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się wyznaczeniu nowej drogi oraz szerokości ul. 

Toporczyków. 

dz. 173/6, 173/7 KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

55 55 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę planowanej szerokości ul. Toporczyków 

dz. 124, 173/6, 173/7 

obr. 

KDD, KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

56 56 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Rozpatrzenie rozwiązań dla ul. Toporczyków 

dz. 173/5 KDW, KDD UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

57 57 6 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przekształcenie działki na budowlaną. 

dz. 267 obr. 73 R2, ZP2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

58 58 6 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Sprzeciwia się: 

1. Wytyczeniu nowej drogi KDW. 

dz. 174/17 obr.  KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA   

59 59 6 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przecięciu działki drogą. 

dz. 102, 103 obr KDD, KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA   

60 60 6 luty 2012 [...]* Sprzeciw wobec przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy. 204/3, Obr. 76 KDD, MN4  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

 

Ustalenia planu nie uniemożliwiają realizację 

zabudowy w oparciu o wydane pozwolenie na 

budowę. 

61 61 6 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Sprzeciwia się: 

1. Projektowaniu drogi wzdłuż działek. 

Wnosi o: 

2. Całkowite wykreślenie KDW z działek. 

dz. 175/2, 175/3 obr. KDD, KDW, MN4, UWZGLĘDNIONA   

62 62 7 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Projektowaniu drogi wzdłuż działek. 

Wnosi o: 

2. Całkowite wykreślenie KDW z działek. 

dz. 175/2, 175/3 obr.  KDD, KDW, MN4, UWZGLĘDNIONA   

63 63 7 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Uznanie działki jako budowlanej. 

dz. 32 obr. 77 KDD, RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

64 64 7 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Sprzeciwia się: 

1. Budowie ścieżki rowerowej na ul. Obrony Tyńca. 

Wnosi o: 

2. Zlikwidowanie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha 

dz. 213/11 obr. 75 KDD, KDW, MN1, 

MN4, 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

65 65 7 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Korektę przebiegu drogi KDD. 

dz. 73 obr. 75 KDD, MN1, MN4, 

RL, ZL 
UWZGLĘDNIONA   
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

66 66 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2, 73 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

67 67 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2, 73 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

68 68 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2, 73 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

69 69 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2 obr.76 KDD UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

70 70 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2, 73 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

71 71 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2, 73 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

72 72 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2, 73 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

73 73 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2, 73 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

74 74 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2, 73 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

75 75 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 74 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

76 76 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 85/2, 73 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

77 77 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 74 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

78 78 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 74 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

79 79 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 74 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

80 80 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Nieposzerzanie drogi. 

dz. 74 obr.76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

81 81 8 luty 2012 Mieszkańcy 82. Juranda ze 

Spychowa (51 osób) 

Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

 KDD UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

82 82 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie obecnej szerokości drogi. 

2. Kanalizację sanitarną i opadową. 

dz. 75/1 obr.76 KDD, MN1, R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Wskazane w projekcie planu przebiegi sieci 

infrastrukturalnych należy traktować jako 

orientacyjne do szczegółowego ustalenia na etapie 

przygotowania inwestycji i wydawania decyzji 

administracyjnych. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

83 83 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego ze 

zbiorczej na lokalną. 

2. Chodnik oraz kanalizację deszczową wzdłuż ul. Bogucianka.  

dz. 75/1 obr.76 KDZ, KDD, MN1, 

R2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Wskazane w projekcie planu przebiegi sieci 

infrastrukturalnych należy traktować jako 

orientacyjne do szczegółowego ustalenia na etapie 

przygotowania inwestycji i wydawania decyzji 

administracyjnych. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

84 84 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego ze 

zbiorczej na lokalną.  

2. Chodnik oraz kanalizację deszczową wzdłuż ul. Bogucianka. 

dz. 75/2 obr.76 KDZ, KDD, MN1, 

R2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Wskazane w projekcie planu przebiegi sieci 

infrastrukturalnych należy traktować jako 

orientacyjne do szczegółowego ustalenia na etapie 

przygotowania inwestycji i wydawania decyzji 

administracyjnych. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

85 85 8 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu drogi.  

dz. 71 obr.76 KDD, KDW, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

86 86 8 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu drogi.  

dz. 71 obr.76 KDD, KDW, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

87 87 8 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Juranda ze Spychowa i ul. Stępice. 

Wnosi o: 

2. Budowę kanalizacji i pozostawienie drogi bez zmian.  

dz. 85/1 obr.76 KDD, KDW, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Wskazane w projekcie planu przebiegi sieci 

infrastrukturalnych należy traktować jako 

orientacyjne do szczegółowego ustalenia na etapie 

przygotowania inwestycji i wydawania decyzji 

administracyjnych. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

88 88 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z 

drogi zbiorczej na lokalną. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

89 89 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z 

drogi zbiorczej na lokalną. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

90 90 8 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z 

drogi zbiorczej na lokalną. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

91 91 8 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Juranda ze Spychowa. 

Wnosi o: 

2. Budowę kanalizacji. 

dz. 75/1 obr.76 KDD, MN1, R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Wskazane w projekcie planu przebiegi sieci 

infrastrukturalnych należy traktować jako 

orientacyjne do szczegółowego ustalenia na etapie 

przygotowania inwestycji i wydawania decyzji 

administracyjnych. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

92 92 8 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Juranda ze Spychowa i ul. Stępice. 

Wnosi o: 

2. Budowę kanalizacji i pozostawienie drogi bez zmian. 

dz. 85/1 obr.76 KDD, KDW, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Wskazane w projekcie planu przebiegi sieci 

infrastrukturalnych należy traktować jako 

orientacyjne do szczegółowego ustalenia na etapie 

przygotowania inwestycji i wydawania decyzji 

administracyjnych. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

93 93 8 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Juranda ze Spychowa i ul. Stępice. 

Wnosi o: 

2. Budowę kanalizacji i pozostawienie drogi bez zmian. 

dz. 85/1 obr.76 KDD, KDW, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

 Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Wskazane w projekcie planu przebiegi sieci 

infrastrukturalnych należy traktować jako 

orientacyjne do szczegółowego ustalenia na etapie 

przygotowania inwestycji i wydawania decyzji 

administracyjnych. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

94 94 8 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Juranda ze Spychowa i ul. Stępice. 

dz. 85/1 obr.76 KDD, KDW, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

95 95 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Bolesława Śmiałego. 

Wnosi o: 

2. Obniżenie kategorii ul. Bolesława Śmiałego i ul. Bogucianka ze 

zbiorczej na lokalną. 

dz. 103/1 obr.  KDZ, MN1  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

96 96 9 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Wnosi o: 

1. Zmniejszenie odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

obszarów leśnych z 30m do 12m. 

2. W przypadku niemożliwości zmniejszenie tej odległości, wnosi o 

przywrócenie przeznaczenia dz. 69/11 na tereny RL, R2 

dz. 80/3, 80/2, 80/1, 

69/11 obr. 75 

KDD, KDW, KDZ, 

MN4, R2, RL, ZL 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie, tj.  

działki 69/11, która zgodnie z ewidencją gruntów 

jest użytkiem leśnym. 

97 97 9 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Zmniejszenie odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

obszarów leśnych z 30m do 12m. 

2. W przypadku niemożliwości zmniejszenie tej odległości, wnosi o 

przywrócenie przeznaczenia dz. 69/11 na tereny RL, R2 

dz. 80/3, 80/2, 80/1, 

69/11 obr. 75 

KDD, KDW, KDZ, 

MN4, R2, RL, ZL 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie, tj.  

działki 69/11, która zgodnie z ewidencją gruntów 

jest użytkiem leśnym. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98 98 9 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Zmniejszenie odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

obszarów leśnych z 30m do 12m. 

2. W przypadku niemożliwości zmniejszenie tej odległości, wnosi o 

przywrócenie przeznaczenia dz. 69/11 na tereny RL, R2 

dz. 80/3, 80/2, 80/1, 

69/11 obr. 75 

KDD, KDW, KDZ, 

MN4, R2, RL, ZL 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie, tj.  

działki 69/11, która zgodnie z ewidencją gruntów 

jest użytkiem leśnym. 

99 99 9 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii ul. Bolesława Śmiałego i ul. Bogucianka ze 

zbiorczej na lokalną. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

100 100 9 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii ul. Bolesława Śmiałego i ul. Bogucianka ze 

zbiorczej na lokalną. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

101 101 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Obcięciu działki od strony ul. Obrony Tyńca. 

Wnosi o: 

2. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego na 

lokalną. 

dz. 43 obr. 75 KDD, KDZ, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

102 102 7 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii terenu z ZP1 na MN1. 

dz. 89/1 obr. 73 KDW, KDD, MN1, 

ZP1 
UWZGLĘDNIONA   

103 103 7 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii terenu z ZP1 na MN1. 

dz. 88 obr. 73 KDW, MN1, ZP1 UWZGLĘDNIONA   

104 104 8 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Objęcie terenu obszarem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Doprojektowanie kanalizacji sanitarnej. 

3. Doprojektowanie kanału opadowego. 

dz. 245 obr.  73 KDD, MN4, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

105 105 9 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przywrócenie działki na budowlaną. 

dz. 213/6 obr. KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

106 106 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu i rozbudowie drogi. 

dz. 205/3, 3/1 obr. 76 KDD, KDW, MN1, 

MN4, R2 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

107 107 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przebiegowi ścieżki rowerowej. 

dz. 201/7 obr. 76 KDD, MN4  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

108 108 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Terenom przyrodniczo chronionym, ograniczającym prawo 

własności. 

Wnosi o: 

2. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej po wytyczeniu drogi. 

dz. 30 obr. 73 KDL, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

109 109 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Terenom przyrodniczo chronionym, ograniczającym prawo 

własności. 

Wnosi o: 

2. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej po wytyczeniu drogi. 

dz. 30 obr. 73 KDL, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

110 110 9 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Tereny zabudowy jednorodzinnej 

dz. 174/2 obr. 73 R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

111 111 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Strefie zakazu lokalizacji nowych obiektów kubaturowych w 

odległości 30m od granicy użytków leśnych. 

2. Przebiegowi linii zabudowy ograniczającej zabudowę na działce. 

3. nieczytelne  

Wnosi o: 

4. Zmianę kategorii drogi na lokalną. 

5. ad.1 zmniejszenie strefy do kilkunastu metrów. 

6. ad.2 przedłużenie linii zabudowy w linii prostej. 

7.Oznaczenie odległości szlaku od granicy działki. 

8. Zmianę na drogę lokalną ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego. 

dz. 205/2 obr. KDD, KDZ , MN4, 

R2 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

112 112 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeznaczeniu działek jako rolne bez prawa zabudowy. 

Wnosi o: 

2. Naniesienie poprawek umożliwiających wybudowanie siedliska. 

dz. 34/1, 34/3, 34/4 

obr. 73 

KDL, KDLa, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

113 113 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Terenom przyrodniczo chronionym, ograniczającym prawo 

własności. 

Wnosi o: 

2. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej przy pasie ul. Heligundy. 

dz. 207 obr. 73 KDD, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

114 114 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Terenom przyrodniczo chronionym, ograniczającym prawo 

własności. 

Wnosi o: 

2. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej przy pasie ul. Walgierza 

Wdałego. 

dz. 195 obr. 73 R1, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

115 115 9 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zabudowę jednorodzinną. 

dz. 174/4 obr. 73 R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

116 116 9 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii terenu z MN2 na MN4 

dz. 174 obr. 75 KDD, KDW, MN2, 

MN4 
UWZGLĘDNIONA   
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

117 117 9 luty 2012 [...]* 

[...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii terenu z MN2 na MN4 

dz. 174 obr. 75 KDD, KDW, MN2, 

MN4 
UWZGLĘDNIONA   

118 118 9 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przywrócenie działki na budowlaną 

dz. 213/6 obr.  KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

119 119 9 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Rozbudowie drogi i wyburzeniu ogrodzenia. 

dz. obr. KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

120 120 10 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Sprzeciwia się: 

1. Projektowi poszerzenia ul. Juranda ze Spychowa. 

Wnosi o: 

2. Pozostawienie ulicy w obecnym kształcie 

dz. 88/1, 87/1 obr. 76 KDD, MN1, R2, 

ZP3 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

121 121 10 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Przywrócenie zmianę przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną 

dz. 88/1 obr. 76 KDD, MN1, R2, 

ZP3 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

122 122 10 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Projektowi poszerzenia ul. Grodzisko. 

dz. 118/1 obr. 77 KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

123 123 10 luty 2012 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Dopuszczenie stosowania w nowych obiektach paliw stałych w o 

wysokich parametrach ekologicznych i nowoczesnej technologii 

spalania, poprzez zmianę treści §10 ust. 1 pkt 12 oraz §12 ust. 7 pkt 3 

na następujący "Ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego 

należy w źródłach ciepła wykorzystywać paliwa czyste ekologiczne 

(gaz, lekki olej opałowy, drewno, ekogroszek) z zastosowaniem 

technologii zapewniających wymagane wskaźniki emisji gazów i pyłów 

do powietrza, względnie energię elektryczną lub alternatywne źródła 

energii (energia słoneczna, pompy cieplne). Dopuszcza się stosowanie 

w nowych obiektach paliw stałych o wysokich parametrach 

ekologicznych i nowoczesnejtechnologii spalania (kotły retortowe)." 

2. Dopuszczenie stosowania do pokryć dachów materiałow 

ceramicznych lub ich imitacji. 

3. Zmianę treści zapisu dotyczącego wysokości i konstrukcji ogrodzeń 

na następujący "zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych, 

wykonanych z elementów metalowych lub drewnianych o wysokości 

nie mniejszej niż wynika to z odrębnych przepisów. Dopuszcza się 

budowe ogrodzeń pełnych szczególnie przy ulicach narażonych na 

nadmierną uciążliwość hałasową." 

4. Zmianę treści zapisu dotyczącego bezwzględnego nakazu 

wykonania podłoża podjazdów i stanowisk postojowych z elementów 

ażurowych na "zaleca się" lub "prefereuje". 

5. Usunięcie sprzeczności pomiędzy tekstem i rysunkiem planu – dot. 

obowiązujących linii zabudowy. 

6. Usunięcie §14 ust. 4 pkt 3, gdyż jest on powtórzeniem zapisu 

zawartego w §14 ust. 4 pkt 10 

dz.   UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie: zmiany zapisów 

dotyczących pokryć dachowych; usunięcia 

sprzeczności pomiędzy tekstem i rysunkiem planu 

dot. obowiązujących linii zabudowy; wykreślenia 

treści par. 14 ust. 4 pkt. 3. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowe stanowisko w 

zakresie pozostałych zapisów. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

124 124 10 luty 2012 [...]* 

[...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Przesunięcie linii zabudowy w kierunku północnym do granicy z 

działką nr 89/1, do linii rozgraniczającej działki 92/5, 89/1. 

dz. 107/2 obr. 73 KDW, KDZ, MN1, 

MN1g, ZP1 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

125 125 10 luty 2012 [...]* 

[...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Całkowite przeniesienie drogi KDW w jej zachodniej stronie na 

działki 87/4, 88, 89/1, 92/5, 92/6. 

2. Przeniesienie "nawrotki" drogi KDW na działkę 96. 

 

dz. 107/2 obr. 73 KDW, KDZ, MN1, 

MN1g, ZP1 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

126 126 10 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie linii zabudowy w kierunku północnym do granicy z 

działką nr 89/1, do linii rozgraniczającej działki 92/5, 89/1. 

dz. 107/2 obr. 73 KDW, KDZ, MN1, 

MN1g, ZP1 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

127 127 10 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Całkowite przeniesienie drogi KDW w jej zachodniej stronie na 

działki 87/4, 88, 89/1, 92/5, 92/6. 

2. Przeniesienie "nawrotki" drogi KDW na działkę 96. 

dz. 107/2 obr. 73 KDW, KDZ, MN1, 

MN1g, ZP1 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

128 128 10 luty 2012 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Wprowadzenie zapisu "Ze względu na ochronę powietrza 

atmosferycznego należy w źródłach ciepła wykorzystywać paliwa 

czyste ekologiczne (gaz, lekki olej opałowy, drewno, ekogroszek) z 

zastosowaniem technologii zapewniających wymagane wskaźniki 

emisji gazów i pyłów do powietrza, względnie energię elektryczną lub 

alternatywne źródła energii (energia słoneczna, pompy cieplne). 

Dopuszcza się stosowanie w nowych obiektach paliw stałych o 

wysokich parametrach ekologicznych i nowoczesnejtechnologii 

spalania (kotły retortowe)." 

2. Dopuszczenie stosowania do pokryć dachów materiałów 

ceramicznych lub ich imitacji. 

3. Zmianę treści zapisu dotyczącego wysokości i konstrukcji ogrodzeń 

na następujący "zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych, 

wykonanych z elementów metalowych lub drewnianych o wysokości 

nie mniejszej niż wynika to z odrębnych przepisów. Dopuszcza się 

budowe ogrodzeń pełnych szczególnie przy ulicach narażonych na 

nadmierną uciążliwość hałasową." 

4. Zmianę treści zapisu dotyczącego bezwzględnego nakazu 

wykonania podłoża podjazdów i stanowisk postojowych z elementów 

ażurowych na "zaleca się" lub "preferuje". 

5. Wykreślenie zapisu dot. bezwzględnego zakazu wprowadzania 

nowych wjazdów na drogę KDZ, a wprowadzenie zapisu np. 

dopuszcza się nowe wjazdy na drogę KDZ w indywidualnych 

przypadkach. 

  UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie: zmiany zapisów 

dotyczących pokryć dachowych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowe stanowisko w 

zakresie pozostałych zapisów. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

129 129 10 luty 2012 Rada DzielnicyVIII Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z 

KDZ na drogi lokalne KDL. 

2. Zmniejszenie wskazanego paramteru odległości zabudowy od 

użytku leśnego do 12m. 

3. Poszerzenie obszaru KP - tereny parkingów nad Wisłą przy ul. 

Promowej o część działek 5/2 i 5/3. 

4. Przeznaczenie pozostałej części działek 5/2 i 5/3 oraz działek 4/3 i 

3/1 przy ul. Promowej na tereny sportu i rekreacji US3, z 

przeznaczeniem na boiska trawiaste, pola biwakowe, ciągi piesze, 

tymczasowe obiekty małej architektury. 

5. Stworzenie nowego obszaru KW1, jako kontynuację obszaru KW, z 

przeznaczeniem na pomosty oraz inne obiekty i urządzenia służące 

obsłudze kajaków i jachtów motorowych. 

6. Dopuszczenie stosowania w pokryciach blachodachówek oraz 

gontów bitumicznych. 

7. Uwzględnienie dz. 37 obr. 77 oraz dz. 285 obr. 74 jako dróg 

wewnętrznych. 

8. Usunięcie zapisów wskazujących "obszary o skomplikowanych 

warunkach gruntowych - obszary zagrożone ruchami masowymi oraz 

obszary na których ruchy te występują". 

9. Wyłączenie obszarów oznaczonych jako RL z terenów objętych 

"strefą  ochrony wartości przyrodniczych". 

10. Uwzględnienie wszystkich prawomocnych decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy oraz pozwoleń na budowę. 

dz. 5/2, 5/3, obr.77  

dz. 37 obr.77 

dz. 285 obr.74 

KDD, KDZ , KP, 

MN4, RL, R2, WS 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmiany 

treści zapisów dotyczących pokryć dachowych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

130 130 10 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Planom rozwiązań w zakresie komunikacji, a szczególnie 

planowanego utworzeniu nowej drogi łączącej ul. Bolesława Śmiałego 

oraz ul. Obrony Tyńca. 

dz. 83/1, 83/3, 83/4 KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

131 131 10 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przebiegowi drogi KDL na działce. 

dz. 38/1 obr. 73 KDL, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

132 132 10 luty 2012 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Sprzeciwia się: 

1. Przebiegowi nowoprojektowanej drogi łączącej ul. Heligundy z ul. 

Bogucianka. 

 KDDa UWZGLĘDNIONA  Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi 

KDDa, w konsekwencji ulica Heligundy będzie 

miała połączenie z ulicą Bogucianka poprzez ulice 

Lutego Tura i Benedyktyńską. 

133 133 10 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia działki na tereny zabudowy jednorodzinnej. 

dz. 165 obr. 76 ZP3  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

134 134 10 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Sprzeciwia się: 

1. Wyznaczeniu terenów rolnych z możliwością zalesienie. 

Wnosi o: 

2. Przekwalifikowanie działek pod tereny zabudowy jednorodzinnej. 

dz. 34, 35, 36, 37, 38, 

39 obr. 77 

KDD, RL, ZL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

135 135 10 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Terenom przyrodniczo chronionym, ograniczającym prawo 

własności. 

2. Przeprowadzeniu drogi rowerowej przez działkę. 

Wnosi o: 

3.Przekwalifikowanie działki na kategorię MN. 

dz. 174/1 obr. 73 R2, WS  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

136 136 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Toporczyków. 

Wnosi o: 

2. Zmianę kwalifikacji drogi na KDW. 

dz. 169/2, 170/2, 171 

obr. 75 

KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany kategorii 

drogi na KDW. 

137 137 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Toporczyków. 

Wnosi o: 

2. Zmianę kwalifikacji drogi na KDW. 

dz. 169/2, 170/2, 171 

obr. 75 

KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany kategorii 

drogi na KDW. 

138 138 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Toporczyków. 

Wnosi o: 

2. Zmianę kwalifikacji drogi na KDW. 

dz. 169/2, 170/2, 171 

obr. 75 

KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany kategorii 

drogi na KDW. 

139 139 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Toporczyków. 

Wnosi o: 

2. Zmianę kwalifikacji drogi na KDW. 

dz. 169/2, 170/2, 171 

obr. 75 

KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany kategorii 

drogi na KDW. 

140 140 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Obrony Tyńca z KDD na niższą 

dz. 202/1 obr. 76 KDD, MN4  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

141 141 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Obrony Tyńca z KDD na niższą. 

2. Przesunięcie linii drogi z działki. 

dz. 202/2 obr. 76 KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany kategorii 

drogi na  niższą 

142 142 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Obrony Tyńca z KDD na niższą. 

dz. 202/1 obr. 76 KDD, MN4  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

143 143 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz. 81 obr. 76 KDW, KDD, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

144 144 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz. 81 obr. 76 KDW, KDD, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

145 145 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Szerokości terenu KDD. 

Wnosi o: 

2. Zawężenie terenu KDD z 10m do 8m. 

dz. 72 obr. 75 KDD, MN4, U2, 

ZL 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

146 146 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz. 81 obr. 76 KDW, KDD, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

147 147 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz. 80/1 obr. 76 KDD, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

148 148 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz.73 obr. 76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

149 149 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz.73 obr. 76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

150 150 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz. 81 obr. 76 KDW, KDD, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

151 151 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz. 81 obr. 76 KDW, KDD, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

152 152 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz. 73 obr. 76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

153 153 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz. 73 obr. 76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

154 154 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym stanie 

(szerokości). 

dz. 73 obr. 76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

155 155 13 luty 2012 [...]* 
Zgromadzenie Sióstr 

Oblatek Serca Jezusa 

Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Zagórze 

 KDW UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia drogi z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

156 156 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Zagórze 

dz. 11 obr. KDW UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia drogi z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

157 157 13 luty 2012 [...]* 
Zgromadzenie Sióstr 

Oblatek Serca Jezusa 

Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Zagórze 

 KDW UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia drogi z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

158 158 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Zagórze 

 KDW UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia drogi z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

159 159 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Zagórze 

 KDW UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia drogi z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

160 160 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Zagórze 

 KDW UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia drogi z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

161 161 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Dodatkowe tereny zabudowy jednorodzinnej 

dz. 266/2 obr. 73 R2, ZP2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

162 162 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Dodatkowe tereny zabudowy jednorodzinnej 

dz. 266/1 obr. 73 R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

163 163 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Zagórze 

 KDW UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia drogi z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

164 164 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wykreślenie drogi KDD z dz. 326. 

2. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z KDZ 

na KDL oraz wykreślenie ścieżki rowerowej i poprowadzenie jej 

wałami wiślanymi. 

3. Zmianę zapisów dotyczących odstępu od lasu budynków 

mieszkalnych z 30m na 12m. 

4. Wykreślenie drogi wewnętrznej KDW przebiegającej przez dz. 

127/91 i 127/74. 

dz. 326, 127/91 i 

127/74 obr. 76 

KDDa , KDW, 

KDZ,  MN4 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi 

KDDa, w konsekwencji ulica Heligundy będzie 

miała połączenie z ulicą Bogucianka poprzez ulice 

Lutego Tura i Benedyktyńską. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie ścieżek 

rowerowych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

165 165 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z KDZ 

na KDL. 

Sprzeciwia się: 

2. Poszerzeniu ul. Świętojańskiej w kierunku zachodnim. 

Wnosi o: 

3. Zmianę zapisów dotyczących odstępu od lasu budynków 

mieszkalnych poprzez zmniejszenie strefy do odległości 

obowiązującej w przepisach prawa budowlanego. 

dz. 63 obr. 75 KDW, KDZ, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

166 166 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z KDZ 

na KDL. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

167 167 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z KDZ 

na KDL. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

168 168 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przesuwaniu granicy działki drogi dojazdowej. 

dz. 58 obr. 75 KDW, MN4, RL, 

ZL 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo poprzez korektę 

częściową przebiegu drogi KDW (nawrotka). 

169 169 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie szlaku turystycznego lub trasy rowerowej poza obręb 

działki 

dz. 58 obr. 75 KDW, MN4, RL, 

ZL 
UWZGLĘDNIONA   

170 170 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zakwalifikowanie w całości działki jako budowlanej 

dz. 58 obr. 75 KDW, MN4, RL, 

ZL 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZL w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

171 171 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z KDZ 

na KDL. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

172 172 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z KDZ 

na KDL. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

173 173 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Uwzględnienie działek jako dróg dojazdowych. 

dz. 37 obr. 77 

dz. 285 obr. 74 

KDD, RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

174 174 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wpisanie oznaczenia ul. Benedyktyńskiej (od skrzyżowania z ul. 

Bogucianka do ul. Promowej) symbolem KDD 

 KDD UWZGLĘDNIONA   

175 175 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z KDZ 

na KDL. 

dz. 116 obr. 73 KDZ, MN1, 

MN1h, R2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

176 176 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie jako drogi dojazdowej. 

dz. 80 obr. 73 KDD, MN1, MN2, 

R2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

 

Ulica Dziewiarzy w planie jest drogą dojazdową 

KDD. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 
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UWAGA 
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uwagą) 
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W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 
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(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

177 177 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Projektowi drogi wewnętrznej. 

dz. 80/3, 86/2 obr. 73 KDD, KDW, MN1, 

MN2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

178 178 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Dziewiarzy i połączenie z ul. Promową. 

Wnosi o: 

2. Pozostawienie ul. Dziewiarzy jako ulicy wewnętrznej 

 KDD UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

179 179 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Dziewiarzy i połączenie z ul. Promową. 

Wnosi o: 

2. Pozostawienie ul. Dziewiarzy jako ulicy wewnętrznej 

 KDD UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

180 180 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Zmianę kwalifikacji działki z rolnej na budowlaną oraz 

sprawiedliwego wytyczenia linii zabudowy w nawiązaniu do 

istniejących budynków. 

dz. 198/1 obr. 75 KDD, KDDb, 

KDWb, MN4, 

MN4y, R2, WS 

 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

181 181 13 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Sprzeciwia się: 

Poszerzeniu i wydłużeniu ul. Dziewiarzy. 

dz. 80 obr. 73 KDD, MN1, MN2, 

R2 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

182 182 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Zmianę przeznaczenia z terenu RL na teren MN4. 

dz. 71/3, 71/4 obr. 75 KDD, KDW, MN4, 

RL, ZL 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZL w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

183 183 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Zmianę przeznaczenia na teren budownictwa mieszkaniowego. 

dz. 248/2 obr. 73 R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

184 184 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Zmianę przeznaczenia na teren budownictwa mieszkaniowego. 

dz. 248/2 obr. 73 R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

185 185 13 luty 2012 [...]* Sprzeciw: 

Bezzasadne zwiększanie szerokości drogi Maćka z Bogdańca. 

 

Wnosi o: 

1. Pozostawienie dotychczasowych szerokości drogi Maćka z 

Bogdańca. 

2. Zmianę przebiegu gazociągu. 

dz. 127/61, 127/62 obr. KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo z zastrzeżeniem 

szczegółowej analizy istniejących uwarunkowań 

oraz uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień w 

zakresie przebiegu dróg. 

 

Uwaga uwzględniona w zakresie przebiegu 

gazociągu. 

186 186 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeprowadzeniu nowoprojektowanej drogi KDDa przez dz. 326. 

Wnosi o: 

2. Przekwalifikowanie działki 327 obr. 73 z rolnej na budowlaną 

dz. 326/1, 326 obr. 73 KDDa, MN1 UWZGLĘDNIONA   Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi 

KDDa, w konsekwencji ulica Heligundy będzie 

miała połączenie z ulicą Bogucianka poprzez ulice 

Lutego Tura i Benedyktyńską. 

187 187 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeprowadzeniu nowoprojektowanej drogi KDDa przez dz. 326. 

Wnosi o: 

2. Przekwalifikowanie działki 327 obr. 73 z rolnej na budowlaną 

dz. 326, 327 obr 73 KDDa , KDD, 

KDZ, MN1, R2, 

UP5 

UWZGLĘDNIONA   Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi 

KDDa, w konsekwencji ulica Heligundy będzie 

miała połączenie z ulicą Bogucianka poprzez ulice 

Lutego Tura i Benedyktyńską. 

188 188 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działki pod teren zabudowy jednorodzinnej z 

wytyczeniem drogi. 

dz. 270/1 i 271/1 obr. 

73 

KDW, R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

wskazanych w studium istniejących terenów 

zabudowanych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

189 189 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Terenom rolnym na działce. 

Wnosi o: 

2. Przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną z 

wyznaczeniem drogi. 

dz. 272 obr. 73 R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

wskazanych w studium istniejących terenów 

zabudowanych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

190 190 13 luty 2012 [...]* Wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę dz. 203/1, 203/2, 203/3 

obr.  

KDD, KDW, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

191 191 13 luty 2012 [...]* Wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę dz. 203/1, 203/2, 203/3 

obr. 

KDD, KDW, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

192 192 13 luty 2012 [...]* Wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę dz. 203/1, 203/2, 203/3 

obr.  

KDD, KDW, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 
UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

193 193 13 luty 2012 [...]* Wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę dz. 203/1, 203/2, 203/3 

obr.  

KDW, MN4, RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

194 194 13 luty 2012 [...]* Wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę dz. 203/1, 203/2, 203/3 

obr. 

KDD, KDW, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa uniemożliwia realizację zabudowy. 

195 195 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przesunięciu pasa obszaru leśnego RL na działce 127/3 sąsiadującej 

z działką 56. 

dz. 56 obr. 76 KDW, MN4, RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

196 196 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przesunięciu pasa obszaru leśnego RL na działce 127/3 sąsiadującej 

z działką 56. 

dz. 56 obr. 76 KDW, MN4, RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

197 197 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przesunięciu pasa obszaru leśnego RL na działce 127/3 sąsiadującej 

z działką 56. 

dz. 56 obr. 76 KDW, MN4, RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

198 198 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zawężenie linii rozgraniczającej terenu KDD (ul. Obrony Tyńca) z 

10m do 8m. 

 KDD UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej analizy 

istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

199 199 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przesunięciu pasa obszaru leśnego RL na działce 127/3 sąsiadującej 

z działką 56. 

dz. 56 obr. 76 KDW, MN4, RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

200 200 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie drogi KDL (ul. Nowopromowa) w kierunku 

północnym. 

2.Ścieżkę rowerową i szlak turystyczny w miejscu planowanej drogi 

KDL  

dz. 36, 37, 38/1, 38/2, 

38/3 obr. 

KDL, KDLa, R2, 

RL 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK 
 

Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. 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. 

2. 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).  
 


