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Załącznik do Zarządzenia Nr 2580/2013
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013-05-09

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 
KRAKOWA W SPRAWIE 
ROZPATRZENIA UWAGI

Lp. NR
uwagi

DATA 
złożenia
uwagi

IMIĘ i NAZWISKO
lub 

NAZWA 
JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ
(adresy 

w dokumentacji 
planistycznej)

TREŚĆ UWAGI
(pełna treść uwag znajduje się w dokumentacji 

planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

, 
której dotyczy 

uwaga
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

uwagą)

USTALENIA 
PROJEKTU 

PLANU 
DLA 

NIERUCH
OMOŚCI, 

której 
dotyczy 
uwaga

UWAGA
UWZGLĘDNIO

NA

UWAGA
NIEUWZGLĘ

DNIONA

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwagi - w 

zakresie uwag nieuwzględnionych, uwzględnionych częściowo
lub uwzględnionych z zastrzeżeniem)
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19 19 11.07.2013 Rada i Zarząd 

Dzielnicy VII 
Zwierzyniec

Uchwała nr XLIII/470/2013 Rady Dzielnicy VII 
Zwierzyniec z dnia 9 lipca 2013 roku
wnosi następujące uwagi do projektu miejscowego 
panu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Błonia Krakowskie”:
1. Należy poprawić linie rozgraniczające terenu 
przeznaczonego pod komunikację pieszo-rowerową 
KX.1 u zbiegu ul. Piastowskiej z rzeką Rudawą. 
Niezrozumiałe jest włączenie całej skarpy w rogu 
Błoń w pas przeznaczony pod komunikację. 
Proponujemy, aby skarpa znalazła się w terenie ZP.1.

2. W projekcie planu brakuje umiejscowienia 
magistrali wodociągowej przebiegającej w poprzek 
terenu ZP.1 (w rejonie wylotu ul. Prusa w kierunku 
Parku Jordana). Prosimy o sprawdzenie czy to tylko 
pominięcie czy celowy zapis zmierzający do zmiany 
przebiegu tej magistrali w przyszłości.

3. Należy poprawić w załączniku graficznym do 
planu oznaczenie przebiegu trasy międzynarodowego 
szlaku rowerowego wzdłuż ul. Piastowskiej w taki 
sposób, aby nie było wątpliwości, co do jej 
przebiegu. Wrysowanie jej w projekcie wskazuje 
przebieg trasy po terenie oznaczonym symbolem 
ZP.1, co jest niedopuszczalnym błędem.

Ad.3
uwzględniona

Ad.1 
nieuwzględniona 

Ad.2 
nieuwzględniona

Ad.1 Uwaga nieuwzględniona, gdyż teren KX.1 został 
wyznaczony na działce będącej w użytkowaniu 
drogowym.
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedmiotowa skarpa oraz 
istniejąca zieleń chronione są zapisami ustaleń projektu 
planu dotyczącymi terenu KX.1, a więc nie ma potrzeby 
włączenia skarpy w ten teren.

Ad 2
Przedmiotowy fragment sieci, biegnący w poprzek terenu 
ZP.1 to sieć wodociągowa o charakterze rozdzielczym i 
średnicy Ø200 mm.
Brak na rysunku projektu planu ww. sieci wodociągowej 
nie wynika z błędu (pominięcia) ani z zamiaru zmiany jej 
przebiegu w przyszłości.
Na rysunku projektu planu, w zakresie zaopatrzenia w 
wodę, zaznaczone zostały wyłącznie sieci wodociągowe o 
dużych średnicach, wskazane przez MPWiK S. A. jako 
magistrale wodociągowe. 
Przedmiotowy fragment sieci nie spełnia powyższego 
kryterium, w związku z powyższym nie został wskazany 
na rysunku.
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4. W terenie oznaczonym symbolem ZP.1 wykreślić 
zapisy:
- ust. 3 czyli wyznaczenie strefy symbolu,
- ust. 5 pkt 7 dotyczący zakazu lokalizacji obiektów 
tymczasowych wkoło strefy symbolu,
- ust. 6 pkt 5 w całości dotyczący dopuszczenia 
lokalizacji symbolu i zapisów towarzyszących.

5. Równocześnie proponujemy wprowadzenie 
zapisów chroniących obydwa pomniki 
umiejscowione na Błoniach Krakowskich poprzez 
określenie, w jakich odległościach nie będzie wolno 
lokalizować obiektów tymczasowych o charakterze, 
który godzi w powagę tych miejsc (np. przenośne 
toalety). Adekwatna wydaje się odległość max 50 
metrów, w odniesieniu do terenu ZP.1, jak również 
KX.

6. a) W odniesieniu do obszaru oznaczonego 
symbolem KDW.1 brakuje wyraźnego zapisu, który 
zabroniłby wyznaczania miejsc parkingowych; 
b) teren zielony wraz ze skarpą od strony klubów 
sportowych powinien być włączony w obszar ZP.1.  
c) u zbiegu obszaru KDW.1 z KX.1 biegnącego 
wzdłuż al. Focha na długości kilkunastu metrów linia 
rozgraniczająca obszar KDW.1 powinna pozwolić na 
rozszerzenie drogi wewnętrznej w stosunku do 
dzisiejszego stanu.

Ad.6a
uwzględniona 

Ad.6c
uwzględniona z 
zastrzeżeniem 

Ad.4.
nieuwzględniona z 

zastrzeżeniem

Ad.5
nieuwzględniona

Ad.6.b.
nieuwzględniona z 

zastrzeżeniem

Ad.4.
Projekt planu miejscowego w terenie ZP.1 dopuszcza 
lokalizację symbolu religijnego dla uczczenia pamięci 
Papieża Jana Pawła II w związku z wizytami papieskimi w 
Krakowie na Błoniach Krakowskich. Wyznaczona 
ustaleniami planu strefa symbolu ma na celu ochronę tego 
symbolu przed dewastacją i zbezczeszczeniem np. w 
trakcie imprez masowych organizowanych na Błoniach. W 
związku z powyższym zapisy dotyczące strefy symbolu są 
niezbędne.
Zastrzeżenie: po przeprowadzeniu ponownych analiz 
ustalenia projektu planu zostaną doprecyzowane w 
zakresie wielkości Strefy symbolu, oraz ilości 
dopuszczonych tego rodzaju obiektów.

Ad.5 Ustalenia projektu planu wyłożonego do publicznego 
wglądu w wystarczającym zakresie chronią wszystkie 
obiekty znajdujące się obecnie na terenie Błoń 
Krakowskich w tym pomniki poprzez dopuszczenie ich 
remontu i przebudowy, a także poprzez wyznaczenie 
wokół jednego z nich upamiętniającego wizyty papieskie 
tzw. strefy symbolu.

Ad.6.b Uwaga nieuwzględniona, gdyż nie ma 
uzasadnienia do włączenia terenów zielonych ze skarpą do 
obszaru ZP.1. 
Niezależnie od powyższego wyjaśnia się, że zgodnie z §8, 
ust. 3. pkt 4 ustalenia projektu planu wprowadzają nakaz 
zachowania zieleni towarzyszącej ciągom 
komunikacyjnym.
Dodatkowo ustalenia projektu planu odnoszące się do 
terenu drogi wewnętrznej, zostaną uzupełnione celem 
uwzględnienia w przeznaczeniu terenu istniejącego pasa 
zieleni.
Ad.6.c Zastrzeżenie: zakres uwzględnienia uwagi zostanie 
poprzedzony ponownymi analizami przebiegu linii 
rozgraniczających terenów ZP.1., KDW.1., KX.1.
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