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Załącznik do Zarządzenia Nr 1874/2017 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.07.2017 r. 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „Tonie - Łąki” 
ZŁOŻONYCH W WYNIKU PUBLIKACJI OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA O PODJĘCIU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU  

 

 

 

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Gazecie Wyborczej w dniu 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. 

Obwieszczenie o zmianie terminu składania wniosków do sporządzania planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 19 czerwca 2015 r. 

Ostateczny termin składania wniosków do planu, określony w ogłoszeniach i obwieszczeniach upłynął z dniem 31 lipca 2015 r. 

W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski i pisma wyszczególnione w poniższym zestawieniu. 

lp. 

DATA 

WNIESIENIA 

WNIOSKU 

IMIĘ I NAZWISKO 

lub NAZWA 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy 

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, uwzględnionych 

częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

DZIAŁKA OBRĘB 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  01.07.2015 […]* Zwracam się z prośbą o przesunięcie granicy planu 

zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Tonie – Łąki” zgodnie 

z załączoną do wniosku mapką 

20 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej.  

Ponadto zaproponowana zmiana doprowadziłaby do braku 

spójności polityki planowania przestrzennego 

pozostawiając jedną nieruchomość pomiędzy dwoma 

planami miejscowymi. 

2.  06.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej. 

456 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 456 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej, byłby w sprzeczności 

z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

3.  06.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy jednorodzinnej 

(MN) lub jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności 

(MNW). 

591 33 Kr R.3, ZP.5 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 591 obr. 33 
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Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak 

i wielorodzinnej, byłby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

4.  06.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

jednorodzinnej (MN) lub jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej 

intensywności (MNW). 

68, 70/8, 70/7 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 60 i 70/8 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak 

i wielorodzinnej, byłby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Północna część działek nr 68, większa część działki 70/8 

oraz cała działka nr 70/7 znajdują się poza granicami planu 

„Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega 

rozpatrzeniu. 

5.  06.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy jednorodzinnej 

(MN) lub jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności 

(MNW). 

610 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 610 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak 

i wielorodzinnej, byłby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

6.  07.07.2015 […]* 

Inicjatywa „Kraków 

Naturalnie” 

Wnosi o: 

1. Zakaz zabudowy przekraczającej 5 m wysokości. 

Cały obszar 

planu 

 Cały obszar 

planu 

Ad.1 

Uwzględniony 

-  

2. Zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych. Ad.2 

Uwzględniony 

-  

3. Utrzymanie współczynnika powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie 95% 

- Ad.3 

Nieuwzględniony 

Ad.3 W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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). 

Minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla 

terenów zieleni nieurządzonej w całym obszarze planu, jak 

również w terenie infrastruktury technicznej w całym 

obszarze planu został ustalony na poziomie 90%. 

7.  16.07.2015 […]* Wyraża poparcie dla sporządzania panu jako istotnej części 

rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. 

Wnosi o pozostawienie całości obszaru objętego planem jako terenu 

niezabudowanego. 

Cały obszar 

planu 

  Uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

- Wniosek uwzględniony w zakresie przeznaczenia terenu 

pod zieleń urządzoną, z zastrzeżeniem iż projekt planu 

dopuszcza funkcjonowanie zabudowy istniejącej, zarówno 

mieszkaniowej, usługowej jak i związanej z infrastrukturą 

techniczną i sportową. 

8.  16.07.2015 […]* 
9.  16.07.2015 […]* 
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10.  14.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej. 

644 33 Kr ZP.5 

WS.1 

ZP.6 

- Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 644 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej, byłby w sprzeczności 

z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Działka podzielona przez potok Sódół (WS.1) na dwie 

części większa wschodnia cześć działki znajduje się w ZP.5 

niewielki fragment w ZP.6 
11.  13.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

187, 

741 

33 Kr 

24 Kr 
ZP.6 

R.1 

- Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 187 obr. 33 

Krowodrza jak również dla działki nr: 741 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
12.  08.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

662 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 662 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
13.  08.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

235 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 235 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
14.  08.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy usługowej. 736 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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). 
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Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 

zagospodarowania terenu dla działki nr: 736 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

teren zabudowy usługowej, byłby w sprzeczności 

z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
15.  21.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę. 163, 164 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 163 i 164 obr. 33 

Krowodrza– Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny budowlane, byłby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
16.  21.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę. 163, 164 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 163 i 164 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny budowlane, byłby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
17.  20.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie części działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

424 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 424 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Wschodnia część działki nr 424 obr. 33 Krowodrza 

znajduje się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

18.  17.07.2015 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). 

186 33 Kr ZP.6 - Ad.1 

Nieuwzględniony 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 186 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 



 

 

 

5 

 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
2. Wytyczenie drogi dojazdowej wzdłuż wnioskowanej działki. - Ad.2 

Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie, ustanawia przepisy powszechnie 

obowiązujące na danym terenie. Gmina, poprzez plan 

miejscowy, ma obowiązek zapewnić dostępność 

komunikacyjną dla terenów zainwestowanych lub 

planowanych do zabudowy, zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 10 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(…) W planie miejscowym określa się obowiązkowo (…) 

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej (…). 

Wniosek nieuwzględniony ze względu na brak terenów 

zainwestowanych jak również planowanych pod zabudowę. 

Zastrzeżenie dotyczy możliwości realizacji dojazdów 

niewyznaczonych w terenie ZP.6 w celu skomunikowania 

działki z drogami publicznymi. 

19.  22.07.2015 […]*,[…]* Wnoszą o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 188 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 188 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

teren budowlany, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
20.  22.07.2015 […]*,[…]* Wnoszą o zmianę przeznaczenia części działek z zieleni 

nieurządzonej. 

693, 696, 697 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 693, 696 i 697 obr. 

24 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny budowlane, byłby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Zachodnia większa część działek nr: 693, 696 i 697 obr. 24 

Krowodrza znajduje się poza granicami planu „Tonie – 

Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 
21.  24.07.2015 […]* Wnosi o uwzględnienie przeznaczenia działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z wydaną decyzją WZ o nr 

AU-2/6730.2/3411/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. 

906/5, 906/6 33 Kr ZP.10, WZ.2 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 906/5 i 906/6 obr. 

33 Krowodrza– Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Należy dodać, że niewielki fragment działki nr: 906/6 obr. 

33 Krowodrza przeznaczony jest pod suchy zbiornik małej 
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retencji „Tonie” zgodnie z „Programem Małej Retencji 

Województwa Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV 

/344 /04 Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz 

z obiektami i urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpowodziowej. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że wydana decyzja WZ nie 

jest wiążąca dla organów planistycznych i zgodnie z art. 65 

może zostać stwierdzone jej wygaśniecie po wejściu 

w życie planu miejscowego. 
22.  24.07.2015 […]* Wnosi o uwzględnienie przeznaczenia działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z wydaną decyzją WZ o nr 

AU-2/6730.2/3411/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. 

906/5, 906/6 33 Kr ZP.10, WZ.2 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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 906/5, 906/6 obr. 

33 Krowodrza– Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Należy dodać, że niewielki fragment działki nr: 906/6 obr. 

33 Krowodrza przeznaczony jest pod suchy zbiornik małej 

retencji „Tonie” zgodnie z „Programem Małej Retencji 

Województwa Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV 

/344 /04 Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz 

z obiektami i urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpowodziowej. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że wydana decyzja WZ nie 

jest wiążąca dla organów planistycznych i zgodnie z art. 65 

może zostać stwierdzone jej wygaśniecie po wejściu 

w życie planu miejscowego. 
23.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

861 33 Kr WZ.1 

WS.1 

- Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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 861 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto działka nr: 861 obr. 33 Krowodrza przeznaczona 

jest pod suchy zbiornik małej retencji „Tonie” zgodnie 

z „Programem Małej Retencji Województwa 

Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV /344 /04 

Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz z obiektami 

i urządzeniami służącymi ochronie przeciwpowodziowej. 
24.  27.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny budowlane. 858,  

876 

33 Kr WZ.1 WS.1 

WZ.2 

- Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 858 i 876 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
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różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlany, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
25.  27.07.2015 B2 Studio Sp. z o. o. s. 

k. 

Wnoszą o: 

1. Przeznaczenie działek pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usługami 

894, 895, 

896/3 

33 Kr ZP.10, WZ.2 

 

- Ad.1 – Ad.5 

Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 

Ad.1 – Ad.5  

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 894, 895  i 896/3 

obr. 33 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, 

oznaczone symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego 

terenu to: różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, 

grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto zachodnie części działek nr: 864 i 895 obr. 33 

Krowodrza przeznaczone są pod suchy zbiornik małej 

retencji „Tonie” zgodnie z „Programem Małej Retencji 

Województwa Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV 

/344 /04 Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz 

z obiektami i urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpowodziowej. 

Zachodnia część działki nr 896/3 znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek  

nie podlega rozpatrzeniu. 

2. Wysokość zabudowy do 13 m (do 4 kondygnacji naziemnych). 

3. Powierzchnia zabudowy do 30%. 

4. Współczynnik powierzchni biologicznie czynnej min. 25%. 

5. Wskaźnik miejsc postojowych 0,8-1,2 m.p./1 mieszkanie 

26.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 608 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 608 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlany, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
27.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 168 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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 168 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
28.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

851 33 Kr WZ.1 

WS.1 

- Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
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uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 851 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto działka nr: 851 obr. 33 Krowodrza przeznaczona 

jest pod suchy zbiornik małej retencji „Tonie” zgodnie 

z „Programem Małej Retencji Województwa 

Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV /344 /04 

Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz z obiektami 

i urządzeniami służącymi ochronie przeciwpowodziowej. 

29.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 355 34 Kr - - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem.  

Działka nr 355 obr. 34 Krowodrza znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łaki” – wniosek nie podlega 

rozpatrzeniu. 

30.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

268 33 Kr ZP.5 

WS.1 

ZP.6 

- Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej.  

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 268 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
31.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działek z granic sporządzanego planu. 

841, 

 865,  

877, 

 859,  

866 

33 Kr ZP.5 

WZ.1 

WZ.2 

WS.1 

- Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej.  

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu winien 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
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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: 841, 865, 877, 

859, i 866 obr. 33 Krowodrza – Tereny zieleni 

nieurządzonej, oznaczone symbolem ZR. Funkcja 

podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
32.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 294 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 294 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
33.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

813 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej.  

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 813 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
34.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

601 33 Kr R.3, ZP.5 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej.  

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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). 
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Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 

zagospodarowania terenu dla działki nr: 601 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
35.  28.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 292 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 292 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
36.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

257 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej.  

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 257 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
37.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

307 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 307 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
38.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

674, 

10 

33 Kr, 

7 Kr 
ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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). 
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Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 

zagospodarowania terenu dla działki nr: 674 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Działka nr 10 obr. 7 Krowodrza znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łaki” i w tym zakresie wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 

39.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

128, 138 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 128 i 138 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
40.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działek z granic sporządzanego planu. 

501,  

819 

33 Kr ZP.5 WS.1 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej.  

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 501 i 819 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
41.  29.07.2015 […]* Wnoszą o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

625 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej.  

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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 
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zagospodarowania terenu dla działki nr: 625 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

42.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 282 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 282 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

43.  29.07.205 […]* Wnosi o przeznaczenie całości działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

923 33 Kr R.4 

ZP.5 

- Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 923 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Zachodnia część działki nr 923 obr. 33 Krowodrza znajduje 

się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

44.  29.07.2015 […]* 
45.  29.07.2015 […]* 

46.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

908/1, 

 915,  

923 

33 Kr ZP.11 WZ.1 

ZP.5 

R.4 

- Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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 908/1, 915 i 923 

obr. 33 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, 

oznaczone symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego 

terenu to: różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, 

grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto zachodni fragment diałki nr: 908/1 obr. 33 

Krowodrza przeznaczony jest pod suchy zbiornik małej 

retencji „Tonie” zgodnie z „Programem Małej Retencji 

Województwa Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV 

/344 /04 Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz 

z obiektami i urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpowodziowej. 

Wschodnie części działek nr 923, 915 i 908/1 znajdują się 

poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

47.  29.07.2015 […]* 
48.  29.07.2015 […]* 

 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
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49.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

454 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 454 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
50.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

764 24 Kr R.2, ZP.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 764 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
51.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 237 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 237 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
52.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny budowlane. 451, 422/2, 

365, 367, 28 

24 Kr R.1 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 451, 422/2, 365 

i 367 obr. 24 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, 

oznaczone symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego 

terenu to: różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, 

grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Działka nr 28 obr. 24 Krowodrza znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 

53.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 496 33 Kr ZP.5 WS.1 

ZP.6 

- Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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). 
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Studium wskazuje jako główną funkcję i kierunek 

zagospodarowania terenu dla działki nr: 496 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

54.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 13 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 13 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Przeważająca północna część działki nr 13 obr. 33 

Krowodrza znajduje się poza granicami planu „Tonie – 

Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

55.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

590 33 Kr R.3, ZP.5 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 590 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium.  
56.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

659 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 659 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
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57.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

570 33 Kr - - -  

58.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). 

442 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 442 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
59.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN). 

291 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 291 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
60.  29.07.2015 […]*,[…]* Wnoszą o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 435 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 435 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
61.  30.07.2015 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działek pod terenu usługowe. 

754, 753, 

752/1 

24 Kr R.1, ZP.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 753, 754 i 752/1 

obr. 33 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, 

oznaczone symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego 

terenu to: różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, 

grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny usługowe, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto przeważająca północna część działki nr 752/1 

obr. 24 Krowodrza znajduje się poza granicami planu 

„Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega 

rozpatrzeniu. 
2.  Przeznaczenie działek pod funkcje: 

a) zagospodarowania pod ogrody działkowe, 

754, 753, 

752/1 

24 Kr R.1, ZP.1 Uwzględniony 

częściowo 

- Nawiązując do punktu 1. wniosku ww. działki nie mogą 

zostać przeznaczone pod ogrody działkowe, byłby to 



 

 

 

16 

 

b) lasy i grunty orne (uprawy rolne) oraz różne formy zieleni 

nieurządzonej, 

c) zabudowy/zagospodarowania terenu realizowane jako terenowe 

urządzenia sportowe; 

d) formy zieleni urządzonej i stawy. 

 w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto w terenie zieleni urządzonej ZP.1 dopuszcza się 

lokalizację placów zabaw, ogródków jordanowskich 

i parków linowych, natomiast nie ma możliwości realizacji 

terenowych urządzeń sportowych jak również urządzonych 

form zieleni -  stawów. 

3. Dopuszczenie możliwości budowy altan dla obsługi ogródków 

działkowych i szklarni, budynków gospodarczych – 

jednokondygnacyjnych nie wyższych niż 5 m przy zachowaniu 

powierzchni biologicznie czynnej 90%; 

754, 753, 

752/1 

- - - Nieuwzględniony Nawiązując do punktu 1. wniosku na przedmiotowym 

terenie brak terenów zainwestowanych jak również 

planowanych pod zabudowę. 

Ponadto minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego 

dla terenów zieleni nieurządzonej w całym obszarze planu 

został ustalony na poziomie 90%. 

4.  Dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych studni do 

czasu podłączenia do sieci wodociągowej; 

Cały obszar 

planu 

- - Uwzględniony -  

5. Dopuszczenie zaopatrzenia terenu w energię elektryczną 

z alternatywnych źródeł np. małych elektrowni wiatrowych; 

Cały obszar 

planu 

- - - Nieuwzględniony Wniosek nieuwzględniony ze względu na wartości 

krajobrazowe jak również potrzebę zachowania korytarza 

swobodnego spływu powietrza. W planie nie dopuszcza się 

realizacji instalacji i mikroinstalacji wykorzystujących 

energię wiatru. 

6.  Dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników wybieralnych 

do gromadzenia ścieków z obowiązkiem wywozu ścieków do 

punktów zlewnych – do czasu podłączenia do miejskiego systemu 

kanalizacji sanitarnej; 

Cały obszar 

planu 

 - - Nieuwzględniony Wniosek nieuwzględniony ze względu na brak, terenów 

zainwestowanych jak również planowanych pod zabudowę 

w planie. 

7.  Wprowadzenie zapisów umożliwiających podział działki nr 754 

oraz wydzielenie drogi wewnętrznej; 

754 24 Kr R.1, ZP.1 - Nieuwzględniony Projekt planu wyznacza dla przedmiotowej działki tereny 

rolnicze podziały działek odbywają się na podstawie 

przepisów odrębnych - Ustawa o ochronie gruntów leśnych 

i rolnych z dnia 3 lutego 1995 r. (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 

1161). 

8.  Ustalenie w planie zapisów umożliwiających ogrodzenie działki 

nr 754 

754 24 Kr R.1, ZP.1 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
Wniosek nieuwzględniony ze względu na brak, terenów 

zainwestowanych jak również planowanych pod zabudowę 

w projekcie planu widnieje zakaz lokalizacji ogrodzeń. 

Zastrzeżenie dotyczy terenów sportu i rekreacji jak również 

terenu infrastruktury technicznej 

9. Uwzględnienie w planie rozbudowy w systemie komunikacyjnym 

miasta drogi na działce nr 747 jako drogi dojazdowej KDD 

z poszerzeniem istniejącej działki drogowej równomiernie na całym 

jej odcinku (od ul. Gaik w kierunku północno-zachodnim do granic 

administracyjnych miasta) po obu jej stronach wraz 

z uwzględnieniem przebiegu istniejącej i rozbudowywanej sieci 

infrastruktury technicznej. 

747 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
Wniosek nieuwzględniony ze względu na brak terenów 

zainwestowanych jak również planowanych pod zabudowę, 

w związku z czym brak jest potrzeby realizacji drogi 

publicznej.  

Ponadto istniejąca droga spełnia funkcję dojazdu do pól, 

a w terenie oznaczonym symbolem R.1 dopuszcza się 

realizację dojazdów niewyznaczonych. 

Część działki nr 747 obr. 24 Krowodrza znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 

62.  30.07.2015 […]* Wnoszą o: 

1. Przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

737 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 737 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny usługowe, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto przeważająca północna część działki nr 752/1 

obr. 24 Krowodrza znajduje się poza granicami planu 

„Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega 

rozpatrzeniu. 
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2. Poszerzenie drogi dojazdowej na działce nr 747 do wymaganych 

przepisami parametrów. 

747 - Nieuwzględniony z 

zastrzeżeniem 
Wniosek nieuwzględniony ze względu na brak, terenów 

zainwestowanych jak również planowanych pod zabudowę, 

w związku z czym brak jest potrzeby realizacji drogi 

publicznej.  

Ponadto istniejąca droga spełnia funkcję dojazdu do pól, 

a w terenie oznaczonym symbolem R.1 dopuszcza się 

realizację dojazdów niewyznaczonych. 

Część działki nr 747 obr. 24 Krowodrza znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 

63.  30.07.2015 […]* Wnoszą o: 

1. Przeznaczenie działek pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

282, 284, 

296, 92 

24 Kr - - Nieuwzględniony z 

zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 282, 284 i 296 obr. 

24 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Działka nr 92 obr. 24 Krowodrza znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 

2. Poszerzenie drogi dojazdowej na działce nr 272 do wymaganych 

przepisami parametrów. 

272 Część działki nr 272 obr. 24 Krowodrza znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 

Ponadto istniejąca droga spełnia funkcję dojazdu do pól, 

a w terenie oznaczonym symbolem R.1 dopuszcza się 

realizację dojazdów niewyznaczonych. 

64.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 7 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 7 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
65.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 7 33 Kr ZP.5  Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 7 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
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66.  30.07.2015 […]* Wnoszą o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

654 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 654 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

67.  30.07.2015 […]* Wnoszą o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

625 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 625 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

68.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

635 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 635 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

69.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej. 

531, 532 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 531 i 532 obr. 33 
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Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
70.  30.07.2015 GTZ Development Sp. 

z o. o. 

Wnoszą o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

161/1, 161/2, 

160, 189, 

190, 191 

33 Kr WS.1 

ZP.6 

- Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 161/1, 161/2, 160, 

189, 190, i 191 obr. 33 Krowodrza – Tereny zieleni 

nieurządzonej, oznaczone symbolem ZR. Funkcja 

podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy zieleni 

nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
71.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie całości działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodznnej. 

889 33 Kr WZ.2, ZP.9 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 889 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto północny fragment działki nr: 889 obr. 33 

Krowodrza przeznaczony jest pod suchy zbiornik małej 

retencji „Tonie” zgodnie z „Programem Małej Retencji 

Województwa Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV 

/344 /04 Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz 

z obiektami i urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpowodziowej. 

Południowa część działki nr 889 obr. 33 Krowodrza 

znajduje się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

72.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny budowlane. 340, 464, 

600, 598 

24 Kr R.1,  - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 340, 464, 600 

i 598 obr. 33 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, 

oznaczone symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego 

terenu to: różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, 

grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto większa południowa część działki nr 598 obr. 24 

Krowodrza znajduje się poza granicami planu „Tonie – 

Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
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73.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek (w tym działki nr 935 obr. 33 

Krowodrza) znajdujących się pomiędzy północną granicą ul. 

Stelmachów a ul. Jordanowską pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej niskiej intensywności. 

Obszar 

pomiędzy ul. 

Stelmachów 

i ul.  

Jordanowską 

33 Kr R.1, ZP.8, 

ZP.9, WS.1 

- Nieuwzględniony z 

zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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 

przedmiotowego terenu, w tym działki nr: 935 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Południowa część obszaru wskazanego we wniosku 

znajduje się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

74.  30.07.2015 […]* 

75.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

52 62 --- --- --- Wskazana we wniosku działka nr 52 oraz obręb 62 nie 

widnieje w Ewidencji Gruntów i Budynków. W związku z 

niemożliwością identyfikacji nieruchomości, o której mowa 

we wniosku – pismo pozostawia się bez rozpoznania. 

76.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

632 33 Kr R.3 

ZP.5 

- Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 632 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

77.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 84 24 Kr - - - Działka nr 84 obr. 24 Krowodrza znajduje się w całości 

poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w związku z tym nie 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

78.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Wniosek zawiera obszerne uzasadnienie. 

342 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 342 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
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79.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub dopuścić 

możliwość lokalizacji dojazdów. Wniosek zawiera obszerne 

uzasadnienie. 

297 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony 

częściowo 

z zastrzeżeniem 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 297 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Wschodnia część działki nr 297 obr. 33 Krowodrza 

znajduje się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

Wniosek uwzględniony w zakresie dopuszczenia 

niewyznaczonych dojść i dojazdów w tym terenie. 

80.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

741 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 741 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
81.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

187 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 187 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
82.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

468 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 468 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Wnioski tej samej treści wpłynęły w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach. 

83.  30.07.2015 

84.  30.07.2015 
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85.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy usługowej. 488 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 488 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy usługowej, byłoby w sprzeczności 

z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
86.  30.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy usługowej. 531 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 531 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy usługowej, byłoby w sprzeczności 

z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
87.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny budowlane. 489, 468, 

243,  

60 

33 Kr ZP.6, WS.1, 

ZP.5 

 

- Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 489, 468, 243 i 60 

obr. 33 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, 

oznaczone symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego 

terenu to: różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, 

grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Południowo-zachodnia część działki nr 60 obr. 33 

Krowodrza znajduje się poza granicami planu „Tonie – 

Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

88.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny budowlane. 399, 427 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 427 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Cała działka nr 399 obr. 33 Krowodrza oraz wschodnia 

część działki nr 427 obr. 33 Krowodrza znajdują się poza 

granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 
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89.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej. 

438 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony  W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 438 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Wnioski tej samej treści wpłynęły w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach. 

90.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

428 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 428 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Wschodnia część działki nr 428 obr. 33 Krowodrza 

znajduje się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

Wnioski tej samej treści wpłynęły w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach. 

91.  29.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 530 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 530 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

92.  31.07.2015 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działek nr 696, 697, 693, 698 obr. 24 Krowodrza 

pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

696, 697, 

693, 698 

24 Kr R.1 - Ad. 1 

Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 

Ad. 1 W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 696, 697, 693 

i 698 obr. 24 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, 

oznaczone symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego 

terenu to: różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, 

grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Północne części działek nr 696, 697, 693 oraz południowo 
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 - zachodnia część działki nr 698 obr. 24 Krowodrza 

znajdują się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

2. Przeznaczenie działek nr 647, 646 obr. 24 Krowodrza pod tereny 

drogi klasy dojazdowej. 

647, 646 24 Kr R.1 - Ad. 2 

Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 

Ad. 2 W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 647 i 646 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto istniejąca droga spełnia funkcję dojazdu do pól, 

a w terenie oznaczonym symbolem R.1 dopuszcza się 

realizację dojazdów niewyznaczonych. 

Południowa część działki nr 647 oraz działka nr 646 obr. 24 

Krowodrza znajdują się poza granicami planu „Tonie – 

Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

93.  31.07.2015 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działki nr 708 obr. 24 Krowodrza pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

708 24 Kr R.1 - Ad. 1 

Nieuwzględniony 
Ad. 1 W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 708 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

2. Przeznaczenie działek nr 647, 646 obr. 24 Krowodrza pod tereny 

drogi klasy dojazdowej. 

647, 646 24 Kr R.1 - Ad. 2 

Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 

Ad. 2 Istniejąca droga spełnia funkcję dojazdu do pól, a w 

terenie oznaczonym symbolem R.1 dopuszcza się realizację 

dojazdów niewyznaczonych. 

Południowa część działki nr 647 oraz działka nr 646 obr. 24 

Krowodrza znajdują się poza granicami planu „Tonie – 

Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

94.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek nr 647, 646 obr. 24 Krowodrza pod 

tereny drogi klasy dojazdowej. 

647, 646 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 646 i 647 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

Ponadto istniejąca droga spełnia funkcję dojazdu do pól, 

a w terenie oznaczonym symbolem R.1 dopuszcza się 

realizację dojazdów niewyznaczonych. 

Południowa część działki nr 647 oraz działka nr 646 obr. 24 

Krowodrza znajdują się poza granicami planu „Tonie – 

Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 
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95.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej niskiej intensywności. 

180 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 180 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
96.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej niskiej intensywności. 

504 33 Kr ZP.5 WS.1 

ZP.6 

- Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 504 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
97.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

428, 485, 465 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 428, 465 i 485 obr. 

24 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
98.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

719, 721 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 719 i 721 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
99.  31.07.2015 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działki nr 702 obr. 24 Krowodrza pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

702 24 Kr R.1 - Ad. 1 

Nieuwzględniony 

Ad. 1 W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 702 obr. 24 
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Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
2. Dopuszczenie możliwości budowy zjazdu, drogi dojazdowej oraz 

infrastruktury technicznej na działkach nr: 702, 759, 760, 747, 

761, 760, 762, 763 obr. 24 Krowodrza. 

 

Wniosek zawiera obszerne uzasadnienie. 

702, 759, 

760, 747, 

761, 760, 

762, 763 

24 Kr R.1 Ad. 2 

Uwzględniony 

z zastrzeżeniem 

- Ad. 2 Zastrzeżenie dotyczy działki nr 747, wschodniej 

część działek nr 761, 763 oraz działki nr 762 obr. 24 

Krowodrza, które znajdują się poza granicami planu „Tonie 

– Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

100.  31.07.2015 […]*, 

[…]* 

Wnoszą o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 461 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 461 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

101.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

Wniosek zawiera obszerne uzasadnienie. 

908/2 33 Kr ZP.11 WZ.1 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 908/2 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto północny fragment działki nr: 908/2 obr. 33 

Krowodrza przeznaczony jest pod suchy zbiornik małej 

retencji „Tonie” zgodnie z „Programem Małej Retencji 

Województwa Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV 

/344 /04 Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz 

z obiektami i urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpowodziowej. 

Południowa część działki nr 908/2 obr. 33 Krowodrza 

znajduje się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

102.  31.07.2015 […]* 

103.  31.07.2015 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działki nr 745 obr. 24 Krowodrza pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

745 24 Kr R.1 - Ad. 1 

Nieuwzględniony 
Ad. 1 W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 745 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
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2. Wyznaczenie terenów pod poszerzenie drogi klasy dojazdowej w 

śladzie działki nr 747 obr. 24 Krowodrza. 

747 24 Kr R.1  Ad. 2  

Nieuwzględniony 

 

Ad. 2 Wniosek nieuwzględniony ze względu na brak, 

terenów zainwestowanych jak również planowanych pod 

zabudowę, w związku z czym brak jest potrzeby realizacji 

drogi publicznej.  

Ponadto istniejąca droga spełnia funkcję dojazdu do pól, 

a w terenie oznaczonym symbolem R.1 dopuszcza się 

realizację dojazdów niewyznaczonych. 

Część działki nr 747 obr. 24 Krowodrza znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 

104.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

lub usługowej. 

825 33 Kr ZP.5 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 825 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

105.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Wniosek zawiera obszerne uzasadnienie. 

936, 937 33 Kr R.4 ZP.5 

 

- Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 936 i 937 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Południowe części działek nr 936, 937 obr. 33 Krowodrza 

znajdują się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

106.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Wniosek zawiera obszerne uzasadnienie. 

914 33 Kr ZP.5, WZ.1 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 914 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto zachodni fragment działki nr: 914 obr. 33 

Krowodrza przeznaczony jest pod suchy zbiornik małej 

retencji „Tonie” zgodnie z „Programem Małej Retencji 

Województwa Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV 

/344 /04 Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz 

z obiektami i urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpowodziowej. Wschodnia część działki nr 914 obr. 

33 Krowodrza znajduje się poza granicami planu „Tonie – 

Łąki” i w tym zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
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107.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

302 24 Kr --- --- --- Działka nr 302 obr. 24 Krowodrza znajduje się w całości 

poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w związku z tym 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

108.  27.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane. 94 24 Kr --- --- --- Działka nr 94 obr. 24 Krowodrza znajduje się w całości 

poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w związku z tym 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

109.  03.08.2015 

(31.07.2015 

– data 

stempla 

pocztowego) 

[…]*,[…]* Wnoszą o jak najszybsze uchwalenie planu dla obszaru „Tonie – 

Łąki” 

Cały obszar 

planu 

- --- --- --- Treść pisma nie stanowi wniosku w zakresie materii 

planistycznej, w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

110.  03.08.2015 

(30.07.2015 

data stempla 

pocztowego) 

[…]*,[…]*reprezento

wana przez radcę 

prawnego […]* 

Wnoszą o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

906/7 33 Kr ZP.10 WZ.2 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 906/7 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Ponadto zachodni fragment działki nr: 906/7 obr. 33 

Krowodrza przeznaczony jest pod suchy zbiornik małej 

retencji „Tonie” zgodnie z „Programem Małej Retencji 

Województwa Małopolskiego” przyjętą Uchwałą nr XXV 

/344 /04 Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz 

z obiektami i urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpowodziowej. 

111.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

610, 611, 612 33 Kr R.3 ZP.5 - Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 610, 611, 612 obr. 

33 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działek pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

112.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie części działki znajdującej się w granicach 

planu pod tereny zabudowy usługowej. 

752/2 24 Kr ZP.1, R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 752/2 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

113.  31.07.2015 […]* 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2004/uchwala%20344.htm


 

 

 

29 

 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy usługowej, byłoby w sprzeczności 

z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Wnioski tej samej treści złożono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach każdy. 

114.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami. 

273 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 273 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej 

z usługami, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Północna część działki nr 273 obr. 24 Krowodrza znajduje 

się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

115.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

465, 471, 480 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 465, 471 i 480 obr. 

33 Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Działka nr 480 obr. 33 Krowodrza nie widnieje w 

Ewidencji Gruntów i Budynków – na podstawie własności 

nieruchomości odniesiono się do działek nr 480/1, 480/2 

obr. 33 Krowodrza. 

116.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Wniosek zawiera obszerne uzasadnienie. 

296 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 296 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
117.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

116 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 116 obr. 24 
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Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
118.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

191 33 Kr ZP.6 WS.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 191 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Wniosek złożono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

119.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

602 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 602 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
120.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Wniosek zawiera obszerne uzasadnienie. 

759 24 Kr ZP.1, R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 759 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
121.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

308 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 308 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
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122.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

499 33 Kr ZP.5, WS.1  Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 499 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

123.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

613 24 Kr R.1  Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 613 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
124.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

510 24 Kr R.1  Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 510 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
125.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

457 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 457 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 
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126.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

512 24 Kr R.1 - Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 512 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Południowa część działki nr: 512 obr. 24 Krowodrza 

znajduje się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

127.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

166 33 Kr ZP.6 

 

- Nieuwzględniony 

z zastrzeżeniem 
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 166 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Północna część działki nr 166 obr. 33 KRowodrza znajduje 

się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

128.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub dopuścić 

możliwość lokalizacji dojazdów. Wniosek zawiera obszerne 

uzasadnienie. 

297 33 Kr ZP.13 - Nieuwzględniony 

częściowo 

z zastrzeżeniem 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 297 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

Zachodnia część działki nr 297 obr. 33 Krowodrza znajduje 

się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

Możliwość realizacji niewyznaczonych w planie dojść 

i dojazdów została dopuszczona w tym terenie. 

129.  31.07.2015 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działki nr 739 obr. 24 Krowodrza pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 

739 24 Kr R.1 - Ad. 1 

Nieuwzględniony 
Ad. 1 W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 739 obr. 24 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 
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tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usługami, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 

2. Wyznaczenie terenów pod poszerzenie drogi klasy dojazdowej w 

śladzie działki nr 747 obr. 24 Krowodrza. 

747 24 Kr R.1 - Ad. 2 

Nieuwzględniony 
Ad. 2 Wniosek nieuwzględniony ze względu na brak, 

terenów zainwestowanych jak również planowanych pod 

zabudowę, w związku z czym brak jest potrzeby realizacji 

drogi publicznej.  

Ponadto istniejąca droga spełnia funkcję dojazdu do pól, 

a w terenie oznaczonym symbolem R.1 dopuszcza się 

realizację dojazdów niewyznaczonych. 

Północna działki nr: 747 obr. 24 Krowodrza znajduje się 

poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

130.  04.08.2015 

(28.07.2015 

data stempla 

pocztowego) 

Stowarzyszenie na 

rzecz Toń 

Wnoszą o: 

1. Wprowadzenie całkowitego zakazu zabudowy na całym obszarze 

planu. 

2. Zachowanie istniejących punktów i osi widokowych. 

Cały obszar 

planu 

- - Uwzględniony 

częściowo. 

- Wniosek uwzględniony częściowo ze względu na 

możliwość lokalizacji jednego budynku usługowego 

w terenie „Bronowickiego” KS oznaczonego w planie 

symbolem US.1.  

131.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Wniosek zawiera obszerne uzasadnienie. 

298/2 33 Kr ZP.6 - Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 298/2 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, byłoby 

w sprzeczności z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Zachodnia część działki nr: 298/2 obr. 33 Krowodrza 

znajduje się poza granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym 

zakresie wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

Wniosek złożono w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

132.  31.07.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod tereny budowlane lub 

wyłączenie działki z granic sporządzanego planu. 

639 33 Kr ZP.5, ZP.6, 

WS.1 

- Nieuwzględniony Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XIV/261/15 

z dnia 27 maja 2015 roku w której określiła granice obszaru 

objętego planem. Nie ma możliwości zmiany granic 

obszaru objętego projektem planu na tym etapie 

sporządzania projektu planu. Uwzględnienie wniosku 

wymagałoby podjęcia przez Radę Miasta Krakowa nowej 

uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

i powtórzenia całej dotychczasowej procedury 

planistycznej. 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 639 obr. 33 

Krowodrza – Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony 

symbolem ZR. Funkcja podstawowa dla tego terenu to: 

różnorodne formy zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny budowlane, byłoby w sprzeczności z kierunkami 

wyznaczonymi w Studium. 
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133.  12.08.2015 […]* Wnosi o przeznaczenie działek na cele mieszkaniowe. 193 

299 

356 

629 

33 Kr 

24 Kr 

24 Kr 

24 Kr 

ZP.5, ZP.6, 

WS.1, R.1 

- Nieuwzględniony W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 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: 193 obr. 33 

Krowodrza i dla działek nr: 299 i 629 obr. 24 Krowodrza - 

Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony symbolem ZR. 

Funkcja podstawowa dla tego terenu to: różnorodne formy 

zieleni nieurządzonej, lasy, grunty rolne. 

W związku z powyższym przeznaczenie ww. działki pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej, byłoby w sprzeczności 

z kierunkami wyznaczonymi w Studium. 

Działka nr: 356 obr. 24 Krowodrza znajduje się poza 

granicami planu „Tonie – Łąki” i w tym zakresie wniosek 

nie podlega rozpatrzeniu. 
* 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 wyłączył Tomasz Babicz, Kierownik Pracowni w Biurze Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. 

 

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 „Tonie - Łąki”, 

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

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. 
 


