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Załącznik do Zarządzenia Nr 2282/2016
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.09.2016 r.

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „PARK RZECZNY DRWINKA- PODEDWORZE” W KRAKOWIE

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu opublikowano w Gazecie Wyborczej 19 czerwca 2015 r.
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 19 czerwca 2015 r.
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 31 lipca 2015 r.
Wnioski do planu można było składać w terminie od 19 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2015 r .
W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 1. Wnosi o zakaz zabudowy przekraczającej 5m wysokości. Ad. 1

uwzględniony
- -1

2

07.07.2015 […]*

2. Wnosi o zakaz lokalizacji wolnostojących nośników 
reklamowych na terenie całego planu.

Cały 
obszar 
planu

50,
61

-

Ad. 2 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem

- Ad. 2
Zapisy projektu planu dotyczące zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, w tym zasad lokalizacji urządzeń 
reklamowych, określone zostały na podstawie przepisów 
odrębnych. Ze względu na ochronny charakter sporządzanego 
planu w ustaleniach wprowadzono zakaz lokalizacji 
wielkogabarytowych urządzeń reklamowych oraz innych 
urządzeń reklamowych, za wyjątkiem tablic informacyjnych 
o realizacji inwestycji ze środków funduszy europejskich i innych 
środków nie podlegających zwrotowi o wymiarach określanych 
przez instytucje współfinansujące. 

2 3 13.07.2015 […]* Wnosi o zmianę przebiegu granic opracowania w takim 
zakresie by działki 10/2 i 336 mogły być w przyszłości 
zabudowane budynkami wielorodzinnymi o dużej 
intensywności.
Wniosek zawiera szerokie uzasadnienie.

10/2
336

61 ZP.2, 
ZP/WS.1

- nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XIV/259/15 z dnia 27 
maja 2015 roku w której określiła granice obszaru objętego 
planem, obejmujące w całości działki nr 10/2 i 336, które zgodnie 
z ustaleniami obowiązującego Studium znajdują się w Terenie 
zieleni urządzonej (ZU), stąd nie ma obecnie możliwości 
przeznaczenia tych działek pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną. 
 

3,
4

4 24.07.2015 […]*,
[…]*

Wnioskodawca złożył 2 wnioski o tej samej treści, w których 
zgłasza chęć wymiany wymienionych działek na inne działki 
budowlane na terenie Krakowa.

15/15
15/17

61 ZP.2,
ZP/WS.1

- - Treść pisma nie stanowi wniosku do planu, gdyż wymiana 
gruntów nie stanowi materii planistycznej.
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
5 5 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 

w zakresie funkcji i wskaźników z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego (MW – budownictwo wielorodzinne, wysokie 
do 36 metrów z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji 
usługowej).

8/9 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla północnej części działki nr 8/9 
zlokalizowanej o obrębie sporządzanego projektu planu - Teren 
zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja 
podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy zieleni 
urządzonej (w tym obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki 
rzeczne), zieleń izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń 
zabytkowych wraz z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, 
ogrody zoologiczne i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. części działki pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.
Południowa część działki nr 8/9 znajduje się poza granicami 
obszaru sporządzanego projektu planu i w tym zakresie wniosek 
nie podlega rozpatrzeniu.

6,
7,
8

6 30.07.2015 […]*,
[…]*,
[…]*

Wnioskuje o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków i rozwoju zagospodarowania przestrzennego.

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

uwzględniony - -

9 7 30.07.2015 […]* Wnioskuje o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków i rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego (MW) z dopuszczeniem jako uzupełniającej 
funkcji usługowej.

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
 Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.



3

Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
10,
11

8 30.07.2015 […]*,
[…]*

Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków i rozwoju zagospodarowania przestrzennego.

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

uwzględniony - -

12 9 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków i rozwoju zagospodarowania (MW).

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

13 10 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego - MW- 
budownictwo wielorodzinne do 36 metrów wysokości 
z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji usługowej.

8/9 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla północnej części działki nr 8/9 
zlokalizowanej o obrębie sporządzanego projektu planu - Teren 
zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja 
podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy zieleni 
urządzonej (w tym obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki 
rzeczne), zieleń izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń 
zabytkowych wraz z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, 
ogrody zoologiczne i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. części działki pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.
Południowa część działki nr 8/9 znajduje się poza granicami 
obszaru sporządzanego projektu planu i w tym zakresie wniosek 
nie podlega rozpatrzeniu.

14 11 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 

12/21 61 ZP.2, - nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego – MW 
– budownictwo wielorodzinne wysokie – 36 metrów.

ZP/WS.1 sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

15 12 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków i rozwoju zagospodarowania przestrzennego.

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

uwzględniony - -

16 13 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków rozwoju  i zagospodarowania 
przestrzennego (MW – budownictwo wielorodzinne 
o wysokości 36 metrów).

12/23 61 ZP.2 - nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/23 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

17 14 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu w 
zakresie wskaźników z obowiązującym Studium kierunków 
rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (MW – 36 m 
wysokości) z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji 
usługowej.

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.

18 15 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków  rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego (MW – budownictwo wysokie – 36 metrów 
wielorodzinnej) z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji 
usługowej.

9/23 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 9/23 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.

19 16 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (MW) 
budynki wielorodzinne o wysokości 36 metrów 
z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji usługowej.

7/9 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla północnej części działki nr 7/9 
zlokalizowanej o obrębie sporządzanego projektu planu - Teren 
zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja 
podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy zieleni 
urządzonej (w tym obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki 
rzeczne), zieleń izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń 
zabytkowych wraz z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, 
ogrody zoologiczne i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. części działki pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.
Południowa część działki nr 7/9 znajduje się poza granicami 
obszaru sporządzanego projektu planu i w tym zakresie wniosek 
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
nie podlega rozpatrzeniu.

20 17 31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie pod funkcję mieszkaniową 
wielorodzinną z dopuszczeniem usług w parterach budynków 
oraz o ustalenie:
- wysokości budynków- do 36 m,
- wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej: min 20%,
- wskaźnika powierzchni zabudowy: 35%,
- dachów płaskich lub o nachyleniu do 45%.

5/13, 6/9, 
7/9, 8/9, 

9/23, 335, 
336, 10/2, 

12/21, 
12/23

61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla północnej części działek nr 6/9, 7/9, 
8/9 zlokalizowanych w obrębie sporządzanego projektu planu 
oraz dla działek nr 9/23, 335, 336, 10/2, 12/21, 12/23 - Teren 
zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja 
podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy zieleni 
urządzonej (w tym obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki 
rzeczne), zieleń izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń 
zabytkowych wraz z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, 
ogrody zoologiczne i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.
Południowe fragmenty działek nr 6/9, 7/9, 8/9 oraz cała działka nr 
5/13 znajdują się poza granicami projektu planu i w tym zakresie 
wniosek nie podlega rozpatrzeniu.

21 18 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków  rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego (MW – budownictwo wielorodzinne – 36 
metrów wysokości) z dopuszczeniem jako uzupełniającej 
funkcji usługowej.

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.

22 19 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującymi zapisami 

10/2, 336 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Studium kierunków i  rozwoju  zagospodarowania 
przestrzennego (MW).

są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działek nr 10/2 i 336 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

23 20 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków  rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (MW 
– budownictwo wielorodzinne wysokie – 36 metrów).

12/23 61 ZP.2 - nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
 Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/23 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

24 21 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków  rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (MW 
– budownictwo wielorodzinne – 36 metrów wysokości 
budynków) z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji 
usługowej.

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
 Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
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ORGANIZA-

CYJNEJ
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NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 
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CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 
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ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
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DZIAŁKA OBRĘB
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WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.

25 22 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków  rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego (MW – budownictwo wielorodzinne i wysokie 
36 metrów)

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
 Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

26 23 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków i  rozwoju planowania  przestrzennego 
(MW)

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
 Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

27 24 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków i rozwoju zagospodarowania  (MW)

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
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planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
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OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 
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(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
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W 
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PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
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DZIAŁKA OBRĘB
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WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

28 25 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków i  rozwoju  zagospodarowania przestrzennego 
(MW)

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

29 26 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków  i rozwoju  zagospodarowania 
przestrzennego (MW – wysokie budownictwo wielorodzinne)

12/21 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
30 27 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 

w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków  rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (MW 
– budownictwo wysokie do 36 metrów, wielorodzinne) 
z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji usługowej

8/9 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla północnej części działki nr 8/9 
zlokalizowanej o obrębie sporządzanego projektu planu - Teren 
zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja 
podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy zieleni 
urządzonej (w tym obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki 
rzeczne), zieleń izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń 
zabytkowych wraz z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, 
ogrody zoologiczne i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. części działki pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.
Południowa część działki nr 8/9 znajduje się poza granicami 
projektu planu i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu.

31 28 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków  rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego (MW – budownictwo wielorodzinne 
o wysokości 36m)

12/23 61 ZP.2 - nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działki nr 12/21 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
32 29 30.07.2015 […]* Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 

w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym Studium 
kierunków  rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (MW) 
z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji usługowej.

8/9 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla północnej części działki nr 8/9 
zlokalizowanej o obrębie sporządzanego projektu planu - Teren 
zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja 
podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy zieleni 
urządzonej (w tym obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki 
rzeczne), zieleń izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń 
zabytkowych wraz z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, 
ogrody zoologiczne i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. części działki pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.
Południowa część działki nr 8/9 znajduje się poza granicami 
projektu planu i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu.

33,
34

30 30.07.2015 […]*,
[…]*

Wnosi o zachowanie zgodności przeznaczenia terenu 
w zakresie wskaźników i funkcji z obowiązującym aktualnie 
Studium kierunków  rozwoju i zagospodarowania 
przestrzennego (MW - budownictwo wielorodzinne - 36m 
wysokości) z dopuszczeniem jako uzupełniającej funkcji 
usługowej.

8/9 61 ZP.2,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla północnej części działki nr 8/9 
zlokalizowanej o obrębie sporządzanego projektu planu - Teren 
zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja 
podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy zieleni 
urządzonej (w tym obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki 
rzeczne), zieleń izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń 
zabytkowych wraz z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, 
ogrody zoologiczne i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. część działki pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji usługowej byłoby w sprzeczności z kierunkami 
wyznaczonymi w Studium.
Południowa część działki nr 8/9 znajduje się poza granicami 
projektu planu i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
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Nr 
wniosku Lp.

DATA 
WNIESIENIA 

WNIOSKU

IMIĘ 
I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ
(w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku znajduje się w dokumentacji planistycznej)

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego 

wnioskiem)

PRZEZNA-
CZENIE 

NIERUCHO
MOŚCI 

W 
PROJEKCIE 

PLANU

ROZSTRZYGNIĘCIE
PREZYDENTA MIASTA 

KRAKOWA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

WNIOSKÓW DO PLANU

UWAGI
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku – w zakresie 

wniosków nieuwzględnionych i uwzględnionych z zastrzeżeniem)

DZIAŁKA OBRĘB
Podgórze

WNIOSEK 
UWZGLĘDNIONY

WNIOSEK NIE-
UWZGLĘDNIONY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
35,
36,
37,
38

31 31.07.2015 […]*,
[…]*,
[…]*,
[…]*

Wnosi o przeznaczenie objętych Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego „Park Rzeczny Drwinka – Podedworze” 
działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 
umożliwiającą budowę budynków wielomieszkaniowych 
o wysokości do 11 kondygnacji nadziemnych (licząc wysokość 
kondygnacji po 2,90m)

504, 505 61 ZP.1,
ZP/WS.1

- nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych (art. 9 ust. 4).
 Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 
zagospodarowania terenu dla działek nr 504 i 505 - Teren zieleni 
urządzonej, oznaczony symbolem ZU. Funkcja podstawowa dla 
tego terenu to: różnorodne formy zieleni urządzonej (w tym 
obejmującej parki, skwery, zieleńce, parki rzeczne), zieleń 
izolacyjna, zieleń forteczną, zieleń założeń zabytkowych wraz 
z obiektami budowlanymi, ogrody działkowe, ogrody zoologiczne 
i botaniczne. 
W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby w sprzeczności 
z kierunkami wyznaczonymi w Studium.

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączyła Anna Wróbel, referent w Biurze Planowania Przestrzennego UMK.
Załączniki:

  Zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie (znajduje się w dokumentacji planistycznej).

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

 Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, obowiązującego w dniu sporządzenia planu.
 planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Rzeczny Drwinka - Podedworze”,
 ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).

2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z edycji projektu planu przygotowanego do skierowania do opiniowania i uzgodnień zgodnie z art. 17 ust 6 
ustawy. Te ustalenia projektu planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy. Rozpatrzenie wniosków nie jest rozstrzygnięciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych 
etapach mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o ostatecznych rozstrzygnięciach w planie.

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


