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Załącznik do Zarządzenia Nr 1779/2017 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.07.2017 r. 

 
 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG  I PISM ZŁOŻONYCH 
DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU 

„CZYŻYNY – REJON ULICY GALICYJSKIEJ” W KRAKOWIE.   
 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu odbyło się w okresie od 9 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r.  
Termin wnoszenia uwag dotyczących wykładanego projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 20 czerwca 2017 r. 
W ww. terminie zostały złożone uwagi i pisma wyszczególnione w poniższym wykazie. 
 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

NR 
UWAGI 

DATA 
WNIESIE-

NIA 
UWAGI 

IMIĘ I NAZWISKO 
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 
(w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 
(pełna treść uwag i pism znajduje się  

w dokumentacji planistycznej) 

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 
(numery działek 

lub inne określenie 
terenu objętego uwagą) 

  PRZEZNA- 
CZENIE 

nierucho-
mości  

w  
projekcie 

planu 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
PREZYDENTA MIASTA 
KRAKOWA W SPRAWIE 

ROZPATRZENIA UWAGI DO 
PROJEKTU PLANU 

UWAGI 
(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwag i pism – 

w zakresie uwag nieuwzględnionych) 

DZIAŁKA OBRĘB UWAGA 
UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 
NIEUWZGLĘDNIO

NA 

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

1. 1. 19.06.2017 […]* Wnosi o likwidację na działce nr 337/2 wyodrębnionych 
terenów oznaczonych w projekcie planu symbolem ZP.2 i 
KDD.6 oraz oznaczenie tej części nieruchomości 
analogicznie do objętych projektem planu terenów 
sąsiednich, tj. symbolem U/UC – poprzez dołączenie w/w 
terenów do terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 
U/UC.3. 

337/2 54 Nowa 
Huta 

ZP.2 
KDD.6 

 nieuwzględniona 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.  Wydzielenie terenu zieleni urządzonej ZP.2 i Terenu 
dróg publicznych klasy dojazdowej KDD.6 jest zgodne z 
ustaleniami Studium (III.1.2  pkt 6 i pkt. 10). Część działki objęta 
sporządzanym projektem planu znajduje się w terenie  o ustalonej w 
Studium kategorii - UH – Tereny usług w tym handlu 
wielkopowierzchniowego o funkcji podstawowej: zabudowa 
usługowa w tym budynki dla celów handlu 
wielkopowierzchniowego wraz z niezbędnymi towarzyszącymi 
obiektami budowlanymi (m. in.parkingi) oraz z zielenią 
towarzyszącą zabudowie (realizowaną jako zieleń urządzona). 
Wydzielenie Terenu dróg publicznych KDD.6 o podstawowym 
przeznaczeniu pod drogę klasy dojazdowej jest zgodne ze Studium, 
gdzie w III.1.2  pkt 6 zapisano: „Wskazany w poszczególnych 
strukturalnych jednostkach urbanistycznych dla terenów o różnych 
funkcjach udział funkcji dopuszczalnej w ramach funkcji 
podstawowej można zrealizować w planach miejscowych: poprzez 
wyznaczenie terenu zgodnego z funkcją dopuszczalną albo poprzez 
ustalenie przeznaczenia uzupełniającego, towarzyszącego 
przeznaczeniu podstawowemu - jednakże suma powierzchni tak 
wyznaczonych terenów nie może przekraczać wskaźnika funkcji 
dopuszczalnej, wskazanego w studium a odnoszącego się do 
powierzchni całego terenu o określonej funkcji zagospodarowania” 
oraz w III.1.2  pkt. 10: „Dopuszcza się możliwość, by w ramach 
ustalonego w planie miejscowym przeznaczenia, odpowiadającego 
określonym w Studium głównym funkcjom zagospodarowania 
terenu, w każdym terenie mogły powstać obiekty i urządzenia 
budowlane infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia 
komunikacji, których parametry zabudowy zostaną 
doszczegółowione w planie miejscowym”. 
Studium wskazuje jako kierunki zmian w strukturze przestrzennej 
jednostki urbanistycznej nr 48 – Stare Czyżyny - Łęg, w której 
znajduje się obszar objęty sporządzanym projektem planu:  
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•Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w 
ważny ośrodek centrotwórczy usługowo-mieszkaniowy, skupiający 
funkcje ponadlokalne i metropolitalne, skoncentrowany wokół 
nowych przestrzeni publicznych; 
•Lokalizowanie wzdłuż ul. Nowohuckiej i al. Pokoju zabudowy 
usługowej o charakterze ponadlokalnym i metropolitalnym, 
kształtowanej jako nieciągłej, przerywanej komunikacją lokalną 
i ciągami zieleni urządzonej; 
•Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, lokalizowana wewnątrz 
jednostki, projektowana jako autonomiczny zespół usługowo-
mieszkaniowy z terenami przestrzeni publicznych i zieleni 
urządzonej (…); 
Wyznaczenie Terenu zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem 
ZP.2 –o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park 
lub skwer, jest realizacją powyższych wskazań zapisanych w 
Studium. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Czyżyny – Łęg” omawiany teren 
oznaczony jest na rysunku planu symbolem PP.1 o przeznaczeniu 
podstawowym pod tereny przestrzeni publicznej w formie miejskich 
placów i ciągów spacerowych oraz przeznaczeniu uzupełniającym 
pod zieleń urządzoną.  
Należy również wyjaśnić, że droga KDD.6 posiada kontynuację w 
obowiązującym planie „Czyżyny – Łęg”. 
Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu intensywnie 
rozwijającej się w rejonie zabudowy usługowej, w tym 
dopuszczonej w projekcie planu zabudowy wielkopowierzchniowej 
może wiązać się z uciążliwościami dla użytkowników. Przede 
wszystkim wzrost natężenia ruchu drogowego, powstawanie 
korków, pogorszenie jakości powietrza i hałas, zwłaszcza w 
okresach odbywających się wydarzeń np. targów, wystaw i in. 
imprez tego typu. 
W związku z tym zaprojektowano teren zieleni urządzonej ZP.2 w 
formie publicznie dostępnego terenu, co oprócz odzwierciedlenia 
ustaleń obowiązującego planu miejscowego, gdzie omawiany teren 
wskazany jest jako przestrzeń publiczna, wynika z potrzeby 
podniesienia reprezentatywności (łącznie wyznaczone tereny zieleni 
stanowią niecałe 3% powierzchni obszaru objętego projektem 
planu). Obecnie jest to teren pozbawiony roślinności, jednak w 
przyszłości może przekształcić się w skwer bądź park o wskaźniku 
powierzchni biologicznie czynnej 90%. 
W związku z powyższym nie uwzględnia się uwagi w tym  zakresie. 
Projektowana ulica o symbolu KDD.6 ma kontynuację poza 
granicami obszaru objętego projektem planu, w obowiązującym tam 
planie Czyżyny – Łęg i z logicznego punktu widzenia nie ma 
możliwości likwidacji wskazanego odcinka planowanej ulicy. 
 

2. 2. 20.06.2017 […]* Zmiana zapisów dla działki 216/181 w zakresie: 
1. Możliwości wprowadzenia funkcji „domu 

studenckiego” czyli zmiany § 17 na:  

„Wyznacza się Tereny zabudowy usługowej, 
oznaczone symbolem U.1 do U.7 o podstawowym 
przeznaczeniu pod zabudowę budynkami 
usługowymi w tym usług takich jak: bursy i domy 
studenckie”. 

2. Wprowadzenie możliwości realizacji 10% 
wymaganych miejsc postojowych dla istniejących w 
terenie budynków przez dodanie w § 17 ust. 3 pkt 5 
o brzmieniu: 

216/181 54 Nowa 
Huta 

U.3 
KDW.1 

Ad.1 
uwzględniona 
zgodna z 
projektem 
planu 
 

 
 
 
 
 
 
Ad.2 
Nieuwzględniona 
 
 
 
 
 

Ad.1 
Uwaga uwzględniona w ustaleniach projektu planu. Przeznaczenie 
terenu w projekcie planu pod usługi nie definiuje rodzaju usług 
i stanowi katalog otwarty.  
 
 
 
Ad.2  
W projekcie planu zastosowano wymagane wskaźniki miejsc 
parkingowych zgodnie z „Programem obsługi parkingowej dla 
Miasta Krakowa” opracowanego dla Gminy Miejskiej Kraków, 
przyjętego  Uchwałą Nr LIII/723/12 RMK z dnia 29 sierpnia 2012 r. 
Nie obniża się ustalonego w projekcie planu wskaźnika dla 
istniejących budynków, ze względu na ustalone  podstawowe 
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„dla istniejących budynków możliwość zapewnienia 
20% wskaźników ilości miejsc postojowych dla aut, 
określonych w § 13 ust. 8 pkt.1 przy równoczesnym 
zwiększeniu o 100% wskaźników ilości miejsc 
postojowych rowerów określonych w § 13 ust. 1 
pkt 4”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Możliwość budowy maszynowni dźwigu lub 
nadszybia windowego, ponad maksymalną 
wysokość zabudowy określoną jako 20m przez 
wprowadzenie zapisu § 17 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu: 
„maksymalna wysokość zabudowy 20m z 
możliwością budowy maszynowni dźwigu czy 
nadszybia windowego do wysokości 22m”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.3 
Nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.4 
nieuwzględniona 

przeznaczenie terenów U.1 – U.7 pod zabudowę budynkami 
usługowymi. W związku z deficytem miejsc parkingowych oraz 
brakiem możliwości parkowania na ulicach wewnętrznych (KDW.1 
– KDW.2), dla których przyjęto minimalne szerokości, konieczne 
jest zabezpieczenie miejsc parkingowych dla klientów usług. 
Zgodnie z § 13 ust.8 pkt 5, miejsca parkingowe i miejsca postojowe 
rowerów dla potrzeb danego obiektu należy lokalizować 
i bilansować w obrębie działki budowlanej objętej projektem 
zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo 
zgłoszeniem.  
Projekt planu nie rozgranicza ilości miejsc parkingowych dla 
istniejących i noworealizowanych budynków, tylko odnosi się do 
funkcji. 
 

Ad.3 
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. 
W Studium, w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 48 – Stare 
Czyżyny – Łęg, określono maksymalną wysokość zabudowy we 
wnioskowanym rejonie – 20m, przy czym ustalono iż: parametry, 
określone liczbowo dla poszczególnych strukturalnych jednostek, 
należy rozumieć w następujący sposób:    
wysokość zabudowy – rozumiana jako całkowita wysokość obiektów 

budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.), mierzona od poziomu terenu istniejącego, a dla budynku: od 

poziomu terenu istniejącego w miejscu najniżej położonego wejścia, 

usytuowanego ponad poziomem terenu istniejącego, do najwyżej 

położonego punktu budynku: przekrycia, attyki, nadbudówek ponad 

dachem takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, 

klimatyzacyjna, kotłownia, elementy klatek schodowych. 
W związku z powyższym nie ma możliwości budowy maszynowni 
dźwigu lub nadszybia windowego, ponad maksymalną wysokość 
zabudowy ustaloną w planie zgodnie ze Studium. 
 
Ad.4 
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.  
W Studium określono standardy przestrzenne dla jednostki 
urbanistycznej nr 48 – Stare Czyżyny - Łęg, w której znajduje się 
obszar objęty sporządzanym projektem planu, w tym między innymi 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy 
usługowej w terenach usług, w tym handlu 
wielkopowierzchniowego (UH) min. 20%. 
W związku z powyższym nie ma możliwości obniżenia 
minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego ustalonego 
w projekcie planu. 
 



4 

 

4. Wprowadzenie minimalnego wskaźnika terenu 
biologicznie czynnego 10%, przez zmianę zapisu §                       
17 ust. 3 pkt 1 na: „minimalny wskaźnik terenu 
biologicznie czynnego: 10%”. 

3. 3. 20.06.2017 […]* Zmiana zapisów dla działki 216/179 w zakresie: 
1. Możliwości wprowadzenia funkcji „domu 

studenckiego” czyli zmiany § 17 na: „Wyznacza się 
Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 
U.1 do U.7 o podstawowym przeznaczeniu pod 
zabudowę budynkami usługowymi w tym usług 
takich jak: bursy i domy studenckie”. 

 

2. Wprowadzenie możliwości realizacji 10% 
wymaganych miejsc postojowych dla istniejących w 
terenie budynków przez dodanie w § 17 ust. 3 pkt 5 
o brzmieniu: „dla istniejących budynków możliwość 
zapewnienia 20% wskaźników ilości miejsc 
postojowych dla aut, określonych w § 13 ust. 8 pkt.1 
przy równoczesnym zwiększeniu o 100% 
wskaźników ilości miejsc postojowych rowerów 
określonych w § 13 ust. 1 pkt 4”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Możliwość budowy maszynowni dźwigu lub 
nadszybia windowego, ponad maksymalną 
wysokość zabudowy określoną jako 20m przez 
wprowadzenie zapisu § 17 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu: 
„maksymalna wysokość zabudowy 20m z 
możliwością budowy maszynowni dźwigu czy 
nadszybia windowego do wysokości 22m”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wprowadzenie minimalnego wskaźnika terenu 

216/179 54 Nowa 
Huta 

U.3 
KDW.1 

Ad.1 
uwzględniona 
zgodna z 
projektem 
planu 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ad.2 
Nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.3 
Nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.4 
nieuwzględniona 

Ad.1 
Uwaga uwzględniona w ustaleniach projektu planu. Przeznaczenie 
terenu w projekcie planu pod usługi nie definiuje rodzaju usług i 
stanowi katalog otwarty.  
 
 
 
 

Ad.2  
W projekcie planu zastosowano wymagane wskaźniki miejsc 
parkingowych zgodnie z „Programem obsługi parkingowej dla 
Miasta Krakowa” opracowanego dla Gminy Miejskiej Kraków, 
przyjętego  Uchwałą Nr LIII/723/12 RMK z dnia 29 sierpnia 2012 r. 
Nie obniża się ustalonego w projekcie planu wskaźnika dla 
istniejących budynków, ze względu na ustalone  podstawowe 
przeznaczenie terenów U.1 – U.7 pod zabudowę budynkami 
usługowymi. W związku z deficytem miejsc parkingowych oraz 
brakiem możliwości parkowania na ulicach wewnętrznych (KDW.1 
– KDW.2), dla których przyjęto minimalne szerokości, konieczne 
jest zabezpieczenie miejsc parkingowych dla klientów usług. 
Zgodnie z § 13 ust.8 pkt 5, miejsca parkingowe i miejsca postojowe 
rowerów dla potrzeb danego obiektu należy lokalizować i 
bilansować w obrębie działki budowlanej objętej projektem 
zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo 
zgłoszeniem.  
Projekt planu nie rozgranicza ilości miejsc parkingowych dla 
istniejących i noworealizowanych budynków, tylko odnosi się do 
funkcji. 
 

Ad.3 
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. 
W Studium, w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 48 – Stare 
Czyżyny – Łęg, określono maksymalną wysokość zabudowy we 
wnioskowanym rejonie – 20m, przy czym ustalono iż: parametry, 
określone liczbowo dla poszczególnych strukturalnych jednostek, 
należy rozumieć w następujący sposób:    
wysokość zabudowy – rozumiana jako całkowita wysokość obiektów 

budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.), mierzona od poziomu terenu istniejącego, a dla budynku: od 

poziomu terenu istniejącego w miejscu najniżej położonego wejścia, 

usytuowanego ponad poziomem terenu istniejącego, do najwyżej 

położonego punktu budynku: przekrycia, attyki, nadbudówek ponad 

dachem takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, 

klimatyzacyjna, kotłownia, elementy klatek schodowych. 
W związku z powyższym nie ma możliwości budowy maszynowni 
dźwigu lub nadszybia windowego, ponad maksymalną wysokość 
zabudowy ustaloną w planie zgodnie ze Studium. 
 
Ad.4 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
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biologicznie czynnego 10%, przez zmianę zapisu § 
17 ust. 3 pkt 1 na: „minimalny wskaźnik terenu 
biologicznie czynnego: 10%”. 

wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych.  
W Studium określono standardy przestrzenne dla jednostki 
urbanistycznej nr 48 – Stare Czyżyny - Łęg, w której znajduje się 
obszar objęty sporządzanym projektem planu, w tym między innymi 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy 
usługowej w terenach usług, w tym handlu 
wielkopowierzchniowego (UH) min. 20%. 
W związku z powyższym nie ma możliwości obniżenia 
minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego ustalonego 
w projekcie planu. 
 

 

4. 4. 20.06.2017 […]* Zmiana zapisów dla działki 216/179 w zakresie: 
1. Możliwości wprowadzenia funkcji „domu 

studenckiego” czyli zmiany § 17 na: „Wyznacza się 
Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 
U.1 do U.7 o podstawowym przeznaczeniu pod 
zabudowę budynkami usługowymi w tym usług 
takich jak: bursy i domy studenckie”. 

2. Wprowadzenie możliwości realizacji 10% 
wymaganych miejsc postojowych dla istniejących w 
terenie budynków przez dodanie w § 17 ust. 3 pkt 5 
o brzmieniu: „dla istniejących budynków możliwość 
zapewnienia 20% wskaźników ilości miejsc 
postojowych dla aut, określonych w § 13 ust. 8 pkt.1 
przy równoczesnym zwiększeniu o 100% 
wskaźników ilości miejsc postojowych rowerów 
określonych w § 13 ust. 1 pkt 4”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Możliwość budowy maszynowni dźwigu lub 
nadszybia windowego, ponad maksymalną 
wysokość zabudowy określoną jako 20m przez 
wprowadzenie zapisu § 17 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu: 
„maksymalna wysokość zabudowy 20m z 
możliwością budowy maszynowni dźwigu czy 
nadszybia windowego do wysokości 22m”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216/179 54 Nowa 
Huta 

U.3 
KDW.1 

Ad.1 
uwzględniona 
zgodna z 
projektem 
planu 
 

 
 
 
 
 
Ad.2 
Nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.3 
Nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.1 
Uwaga uwzględniona w ustaleniach projektu planu. Przeznaczenie 
terenu w projekcie planu pod usługi nie definiuje rodzaju usług i 
stanowi katalog otwarty.  
 
 

Ad.2  
W projekcie planu zastosowano wymagane wskaźniki miejsc 
parkingowych zgodnie z „Programem obsługi parkingowej dla 
Miasta Krakowa” opracowanego dla Gminy Miejskiej Kraków, 
przyjętego  Uchwałą Nr LIII/723/12 RMK z dnia 29 sierpnia 2012 r. 
Nie obniża się ustalonego w projekcie planu wskaźnika dla 
istniejących budynków, ze względu na ustalone  podstawowe 
przeznaczenie terenów U.1 – U.7 pod zabudowę budynkami 
usługowymi. W związku z deficytem miejsc parkingowych oraz 
brakiem możliwości parkowania na ulicach wewnętrznych (KDW.1 
– KDW.2), dla których przyjęto minimalne szerokości, konieczne 
jest zabezpieczenie miejsc parkingowych dla klientów usług. 
Zgodnie z § 13 ust.8 pkt 5, miejsca parkingowe i miejsca postojowe 
rowerów dla potrzeb danego obiektu należy lokalizować i 
bilansować w obrębie działki budowlanej objętej projektem 
zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo 
zgłoszeniem.  
Projekt planu nie rozgranicza ilości miejsc parkingowych dla 
istniejących i noworealizowanych budynków, tylko odnosi się do 
funkcji. 
 
Ad.3 
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. 
W Studium, w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 48 – Stare 
Czyżyny – Łęg, określono maksymalną wysokość zabudowy we 
wnioskowanym rejonie – 20m, przy czym ustalono iż: parametry, 
określone liczbowo dla poszczególnych strukturalnych jednostek, 
należy rozumieć w następujący sposób:    
wysokość zabudowy – rozumiana jako całkowita wysokość obiektów 

budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.), mierzona od poziomu terenu istniejącego, a dla budynku: od 

poziomu terenu istniejącego w miejscu najniżej położonego wejścia, 

usytuowanego ponad poziomem terenu istniejącego, do najwyżej 

położonego punktu budynku: przekrycia, attyki, nadbudówek ponad 

dachem takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, 

klimatyzacyjna, kotłownia, elementy klatek schodowych. 
W związku z powyższym nie ma możliwości budowy maszynowni 
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4. Wprowadzenie minimalnego wskaźnika terenu 
biologicznie czynnego 10%, przez zmianę zapisu § 
17 ust. 3 pkt 1 na: „minimalny wskaźnik terenu 
biologicznie czynnego: 10%”. 

 
 
 
 
Ad.4 
nieuwzględniona 

dźwigu lub nadszybia windowego, ponad maksymalną wysokość 
zabudowy ustaloną w planie zgodnie ze Studium. 
 
Ad.4 
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.  
W Studium określono standardy przestrzenne dla jednostki 
urbanistycznej nr 48 – Stare Czyżyny - Łęg, w której znajduje się 
obszar objęty sporządzanym projektem planu, w tym między innymi 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy 
usługowej w terenach usług, w tym handlu 
wielkopowierzchniowego (UH) min. 20%. 
W związku z powyższym nie ma możliwości obniżenia 
minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego ustalonego w 
projekcie planu. 
 

5. 20.06.2017 […]* Wnosi o przeprowadzenie korekty językowo-stylistycznej 
tekstu. 

   ----- ----- Pismo nie stanowi uwagi do projektu planu w rozumieniu ustawy, 
gdyż nie kwestionuje ustaleń projektu planu. Niemniej dostrzeżone 
błędy zostaną poprawione. 

6. 5. 07.06.2017 Rada i Zarząd 
Dzielnicy XIV 
Czyżyny 

Opinia pozytywna Uchwała Nr XLV/349/17 Rady dzielnicy 
XIV Czyżyny z dnia 24.05.2017 r. 

   ----- ----- Pismo nie stanowi uwagi do projektu planu w rozumieniu ustawy, 
gdyż nie kwestionuje ustaleń projektu planu.  

* 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 Puchała, inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego 
UMK. 

 

Wyjaśnienia uzupełniające: 
1. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m.in. numeracja rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów, a także ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu.  

2. 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. 

3. 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 „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej”, 

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).  

 


