
Załącznik do Zarządzenia Nr 3373/2017
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  30.11.2017

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBSZARU „MOGIŁA II” 
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 Dzienniku Polskim w dniu 14 października 2016 r.
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 14 października 2016 r.
Termin składania wniosków do planu, określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 30 listopada 2016 r.
W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.
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1. 1

.
28.10.2016 […]* W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Mogiła II” jako właściciel działek 203/11 i 203/12 
wnoszę o uwzględnienie w planie zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczenia tych działek na obszar 
zabudowy jednorodzinnej.
Wraz z uzasadnieniem.

203/11
203/12

46
Nowa Huta

MN.37,
ZPm.13

Uwzględniony 
częściowo

Wniosek uwzględniony dla działki nr 203/11 obr. 46 Nowa Huta.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż działka nr 203/12 obr. 46 Nowa Huta, znajduje 
się w terenach oznaczonych jako tereny ZU - tereny zieleni 
urządzonej. 

2. 28.10.2016 […]* W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Mogiła II” jako właściciel działki 203/9 wnoszę o 
uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczenia tej działki na obszar zabudowy 
jednorodzinnej.
Wraz z uzasadnieniem.

203/9 46
Nowa Huta

MN.37,
ZPm.13

Uwzględniony 
częściowo

Wniosek uwzględniony dla środkowo-południowej (większej) części 
działki. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż północny fragment działki 
oznaczonej we wniosku, znajduje się w terenach oznaczonych jako 
tereny ZU - tereny zieleni urządzonej.

3. 28.10.2016 […]* Wykupienie przez Gminę Kraków Części wschodniej 
działki (lub jej całość czyli 0,0429 ha) celem poszerzenia 
alejki prowadzącej do os. Centrum E do ul. Odmętowej), 
co jest problematyczne ze względu na duży ruch pieszy i 
rowerowy i wynikającego z tego trudności w mijaniu się 
uczestników ruchu.

20/5 48 
Nowa Huta

KDX.3 Uwzględniony 
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie dotyczy czynności związanych z obrotem 
nieruchomościami, które nie stanowią materii regulowanej przez plan. 
Projekt planu ustala przeznaczenie wnioskowanego terenu jako terenu 
publicznie dostępnego ciągu pieszego [w rozumieniu ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1529 z zm.)], a co za tym idzie możliwość wykupienia 
i urządzenia tego terenu jako przestrzeni publicznej przez Gminę.

4. 31.10.2016 […]* Przeznaczenie w sporządzanym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru „Mogiła II” wymienionej we 
wniosku działki na cele budowlane.
Wraz z uzasadnieniem.

27 59 
Nowa Huta

R.5,
WSm.7

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż działka nr 27 obr. 59 Nowa Huta, znajduje się 
w terenach oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni 
nieurządzonej.

5. 2.11.2016 […]* Przekształcenie działki w całości na działkę budowlaną. 192/6 46 
Nowa Huta

MN.38,
KDD.21,
MN/U.19

Uwzględniony 
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie: Projekt planu przewiduje na działce nr 192/6 obr. 46 
Nowa Huta zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). Jednakże 
w części południowej działki, wyznaczony został pas 
o szerokości 10 m z przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy 
dojazdowej (KDD).
Dodatkowo południowy niewielki fragment działki przeznaczony 
został pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
zabudowy usługowej (MN/U).

6. 3.11.2016 […]* Wykluczenie działek o nr od 152/1 do 139 z mpzp „Łąki 
Nowohuckie” i przeznaczenie jako tereny budowlane.

145/1,
145/2

58 
Nowa Huta

MN.14 Uwzględniony 
z zastrzeżeniem

Wniosek uwzględniony, w obszarze planu „Mogiła II”, dla działek 
nr 145/1 i 145/2 obr. 58 Nowa Huta, jako tereny pod zabudowę 
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mieszkaniową jednorodzinną.
Zastrzeżenie: Pozostałe wymienione we wniosku numery działek 
zlokalizowane są w obszarze mpzp „Łąki Nowohuckie” do którego 
przystąpiono do sporządzania Uchwałą Nr LI/944/16 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. Procedura planistyczna określona 
przepisami ustawy, nie przewiduje zmiany granic miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w trakcie jego sporządzania.

7. 15.11.2016 […]* 1. Należy szczególnie zadbać o ochronę Lasku 
Mogilskiego, położonego na działkach 109/2, 78 i 
kolejnych w kierunku wschodnim, aż do rowu 
zlokalizowanego na działce 181 – poprzez wyznaczenie 
w tym obszarze terenu zieleni nieurządzonej.

2. Wyznaczenie na działce 109/1 obszaru „zieleni 
towarzyszącej zabudowie z parametrami budowlanymi 
nieprzekraczającymi parametrów istniejących”.

3. Wyznaczenie na działce 135/4, położonej po 
południowej stronie ul. Podbipięty (obecne ogródki 
działkowe) obszaru zieleni urządzonej.

4. W obszarze wymiany powietrza wprowadzenie zakazu 
zabudowy wyższej niż 10 m.

5. Wprowadzić zakaz lokalizacji nośników reklam 
wielkogabarytowych.

109/2,
78-181

109/1

135/4
obecnie:
135/11

59 
Nowa Huta

ZL.2,
ZL.3,
ZP.2,

WSm.8,
WSm.13

ZL.3

ZD.2

Ad.1
Uwzględniony 
z zastrzeżeniem

Ad. 4
Uwzględniony

częściowo

Ad.2
Nieuwzględniony

Ad.3
Nieuwzględniony

Ad.5
Nieuwzględniony

Ad.1 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż działki wymienione we wniosku, 
znajdują się w terenach oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni 
nieurządzonej (teren Lasku Mogilskiego) oraz ZU – tereny zieleni 
urządzonej (strefa ekotonowa Lasku Mogilskiego).

Ad.2 Projekt planu dla kaplicy drewnianej w Lasku Mogilskim 
wyznacza teren ZL.3 – teren lasu. Jednakże z nakazem ochrony bryły, 
gabarytów, detalu architektonicznego i materiału z którego jest 
wykonany, co oznacza iż kaplicy nie można rozbudowywać lub 
nadbudowywać.

Ad. 3 Wniosek nieuwzględniony, gdyż na podstawie obecnego 
zagospodarowania wyznaczony został teren ogrodów działkowych. 
Zgodnie z „Program Wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” działkowcy 
mogą ubiegać się o dotację celową lub zawrzeć z Gminą 
porozumienie o doposażenie ogrodu w ogólnodostępna infrastrukturę 
ogrodową, pod warunkiem udostępnienie ogrodu mieszkańcom 
Krakowa. 

Ad.4 Projekt planu m.in. na obszarach wymiany powietrza ustala 
wysokość zabudowy nie wyższą niż 10 m. Wyjątek stanowią tereny 
zabudowy usługowej: U.1, U.5, U.6 oraz teren zieleni urządzonej 
ZPu.2, na których dopuszczono realizację wyższej zabudowy.

Ad. 5 Kwestia reklam będzie regulowana poprzez zapisy tzw. uchwały 
krajobrazowej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu.

8. 17.11.2016 […]* Przeznaczenie działki w całości lub części pod zabudowę. 128/8 59 
Nowa Huta

MN.25,
ZPb.5

Nieuwzględniony 
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż niewielki północno-zachodni 
fragment działki 128/8 obr. 59 Nowa Huta zlokalizowany jest 
w terenie MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
natomiast pozostała część działki zlokalizowana jest w terenie ZU – 
teren zieleni urządzonej.

9. 17.11.2016 […]* Przeznaczenie wymienionej we wniosku działki na cele 
budowlane.
Wraz z załącznikami.

140 46 
Nowa Huta

MN.45,
KDW.14

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie: Niewielki północny i północno-zachodni fragment 
działki przeznaczony został pod poszerzenie terenu istniejącej drogi 
wewnętrznej KDW.

10. 3.11.2016 […]* Przeznaczenie działki 45/4 w miejscowym planie na cele 
budowlane.

45/4 58 
Nowa Huta

MN.2 Uwzględniony

11. 18.11.2016 […]* Zaprojektowanie na wymienionych we wniosku działkach 
zabudowy jednorodzinnej.

30/2,
30/1,

55

59 
Nowa Huta

R.5 Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż działki wymienione we wniosku, znajdują się 
w terenach oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni 
nieurządzonej.

12. 21.11.2016 […]* Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkalną zgodnie ze 
Studium.

194/5 46 
Nowa Huta

MN.38,
KDD.19

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie: Projekt planu przewiduje na działce nr 194/5 obr. 46 
Nowa Huta zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). Jednakże 
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zachodni niewielki fragment działki przeznaczony został pod drogę 
publiczną klasy dojazdowej (KDD).

13. 21.11.2016 […]* Przywrócenie pierwotnie przewidywanej funkcji dla tego 
obszaru – zabudowa usługowa oraz wyznaczenie 
parametrów zabudowy jak wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej, wskaźnik wielkości powierzchni 
zabudowy, maksymalna powierzchnia rzutu 
nowobudowanego budynku, maksymalna wysokość 
zabudowy, etc., co najmniej na poziomie parametrów z 
wcześniejszego MPZP Mogiła.
Wraz z uzasadnieniem.

547/6,
547/8,
547/9,
547/10

46 
Nowa Huta

MN/U.17 Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek uwzględniony w zakresie przeznaczenia terenu 
i maksymalnej wysokości zabudowy.
Zastrzeżenie: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje minimalną powierzchnie biologicznie 
czynną na poziomie: min. 50% dla budynków usługowych oraz min. 
70% dla budynków mieszkalnych. 
W projekcie planu dla obszaru „Mogiła II” nie wyznacza się 
wskaźnika powierzchni zabudowy oraz maksymalnej powierzchni 
rzutu rozbudowywanego i nowobudowanego budynku.

14. 22.11.2016 […]* Przeznaczenie wymienionych we wniosku działek pod 
zabudowę jednorodzinną.
Wraz z uzasadnieniem i decyzją WZ.

70/4,
70/5

58 
Nowa Huta

ZPi.1,
KDZ.1,
KDD.6

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż działki wymienione we wniosku, znajdują się 
w terenach oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni nieurządzonej 
oraz tereny KD – tereny komunikacji.
Ponadto decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie ma 
charakteru wiążącego dla zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

15. 22.11.2016 […]* Objęcie wymienionych we wniosku działek pod zabudowę 
jednorodzinną wraz z odpowiednią infrastrukturą.

215,
267/1,
267/2

46 
Nowa Huta

MN.36,
MN.39,

KDD.19,
KDD.20

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek uwzględniony w zakresie przeznaczenia terenu 
i dopuszczenia infrastruktury technicznej.
Zastrzeżenie: W przypadku działki nr 215 obr. 46 Nowa Huta wzdłuż 
jej wschodniej granicy wyznaczony został fragment drogi publicznej 
klasy dojazdowej (KDD). Natomiast w przypadku działek 267/1, 
267/2 obr. 46 Nowa Huta, po ich zachodniej granicy wyznaczony 
został fragment drogi publicznej klasy dojazdowej (KDD).

16. 2.11.2016 […]* 1. Wyłączenie wymienionej we wniosku działki z projektu 
mpzp obszaru „Łąki Nowohuckie”.

2. Przywrócenie statusu (sprzed 2010 r.) wymienionej we 
wniosku działki tj. działki rolnej z możliwością pod 
zabudowę.

43/5
PŁD część

58 
Nowa Huta

MN.2 Ad. 1
---

Ad.2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.1
---

Ad.1 Procedura planistyczna określona przepisami ustawy, nie 
przewiduje zmiany granic miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w trakcie jego sporządzania. O podjęciu uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla danego obszaru 
decyduje Rada Miasta Krakowa stosowną uchwałą, po uprzednim 
wykonaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa analizy dotyczącej 
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium (art. 14 ust. 5 
ustawy).
Ad.2 W świetle art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4).  Dokument Studium, dla południowej części działki 
43/5 obr. 58 Nowa Huta znajdującej się w obszarze sporządzanego 
planu miejscowego dla obszaru „Mogiła II”, ustala przeznaczenie 
MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zastrzeżenie: Pozostałe wymienione we wniosku numery działek 
zlokalizowane są w obszarze mpzp „Łąki Nowohuckie” do którego 
przystąpiono do sporządzania Uchwałą Nr LI/944/16 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. Procedura planistyczna określona 
przepisami ustawy, nie przewiduje zmiany granic miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w trakcie jego sporządzania.

17. 1.11.2016 […]* Wyłączenie wymienionych we wniosku działek z projektu 
mpzp obszaru „Łąki Nowohuckie”.

318/5 część,
318/6

58 
Nowa Huta

MN.2 --- --- Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, dla działek nr 318/6 i 318/5 
(jej południowej części) znajdujących się w obszarze sporządzanego 
planu miejscowego dla obszaru „Mogiła II”, gdyż procedura 
planistyczna określona przepisami ustawy, nie przewiduje zmiany 
granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
trakcie jego sporządzania. O podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania planu miejscowego dla danego obszaru decyduje Rada 
Miasta Krakowa stosowną uchwałą, po uprzednim wykonaniu przez 
Prezydenta Miasta Krakowa analizy dotyczącej zasadności 
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przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium (art. 14 ust. 5 
ustawy).
Zastrzeżenie: Pozostałe wymienione we wniosku numery działek 
zlokalizowane są w obszarze mpzp „Łąki Nowohuckie” do którego 
przystąpiono do sporządzania Uchwałą Nr LI/944/16 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. Procedura planistyczna określona 
przepisami ustawy, nie przewiduje zmiany granic miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w trakcie jego sporządzania.

18. 23.11.2016 […]* Przekształcenie wymienionych we wniosku działek na 
działki budowlane (zabudowę jednorodzinną).

147/1,
147/2,

150/1,
150/2,

198

46 
Nowa Huta

KDZ.1
R.12

KDZ.1,
MN/U.21

MN/U.19

Uwzględniony 
częściowo

Wniosek uwzględniony, dla działek nr 150/2, 198 obr. 46 Nowa Huta, 
dla których wyznaczony została teren MN/U - zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Wniosek nieuwzględniony dla działki 147/2 obr. 46 Nowa Huta, gdyż 
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium. Ustalenia Studium są wiążące 
dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 
ust. 4). Studium wskazuje, iż ww. działka, znajduje się w terenach 
oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni nieurządzonej.
Projekt planu dla działek nr 147/1, 150/1 obr. 46 Nowa Huta ustala 
przeznaczenie pod drogę publiczną klasy zbiorczej (KDZ). 

19. 23.11.2016 […]* Nieuwzględniony
z zastrzeżeniem

20. 23.11.2016 […]*

Przeznaczenie wymienionej we wniosku działki pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.

231 47 
Nowa Huta

U.4 Zastrzeżenie: Wniosek nieuwzględniony pod względem przeznaczenia 
działki pod zabudowę mieszkaniową, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 
ustawy projekt planu winien być sporządzony zgodnie z zapisami 
Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, 
iż działka wymieniona we wniosku, znajduje się w terenach 
oznaczonych jako tereny U - tereny usług.

21. 23.11.2016 […]* Przywrócenie pierwotnie przewidywanej funkcji dla tego 
obszaru – zabudowa usługowa oraz wyznaczenie 
parametrów zabudowy jak wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej, wskaźnik wielkości powierzchni 
zabudowy, maksymalna powierzchnia rzutu 
nowobudowanego budynku, maksymalna wysokość 
zabudowy, etc., co najmniej na poziomie parametrów z 
wcześniejszego MPZP Mogiła.
Wraz z uzasadnieniem.

547/6,
547/8,
547/9,
547/10

46 
Nowa Huta

MN/U.17 Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek uwzględniony w zakresie przeznaczenia terenu 
i maksymalnej wysokości zabudowy.
Zastrzeżenie: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje minimalną powierzchnie biologicznie 
czynną na poziomie: min. 50% dla budynków usługowych oraz min. 
70% dla budynków mieszkalnych. 
W projekcie planu dla obszaru „Mogiła II” nie wyznacza się 
wskaźnika powierzchni zabudowy oraz maksymalnej powierzchni 
rzutu rozbudowywanego i nowobudowanego budynku.

22. 24.11.2016 […]* Pozostawienie wymienionych we wniosku działek jako 
budowlane.
W załączeniu decyzja WZ.

301/2,
302

46 
Nowa Huta

MN.37 Uwzględniony

23. 14/7 48 
Nowa Huta

MN.11
WSm.1
KDW.2
KDL.1

Uwzględniony
 częściowo

Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie przeznaczenia terenu 
MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż dla 
południowego i zachodniego fragmentu działki projekt planu 
wyznacza także teren WSm – wód powierzchniowych 
melioracyjnych, teren KDW – drogi wewnętrznej oraz teren KDL - 
drogi publicznej klasy lokalnej.

24. 181/2,
180/3

58 
Nowa Huta

MN.14
WSm.2

Uwzględniony
częściowo

Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie przeznaczenia terenu 
MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż dla 
wschodniego fragmentu działki nr 181/2 obr. 58 Nowa Huta projekt 
planu wyznacza także teren WSm.2 – wód powierzchniowych 
melioracyjnych.

25.

25.11.2016 […]* Przeznaczenie wymienionych we wniosku działki/-ek jako 
budowlanej/-ych z przeznaczeniem pod budownictwo 
jednorodzinne.

189 46 
Nowa Huta

MN.38,
KDD.18

Uwzględniony
częściowo

Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie przeznaczenia terenu 
MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż wzdłuż 
zachodniej granicy działki wyznaczono teren pod poszerzenie 
istniejącej drogi publicznej klasy dojazdowej (KDD).

26. 25.11.2016 […]* 1. Przeznaczenie wymienionych we wniosku działki/-ek 
jako budowlanej/-ych z przeznaczeniem pod 
budownictwo jednorodzinne.

181/2,
180/3

58 
Nowa Huta

MN.14
WSm.2

Ad.1
Uwzględniony

częściowo

Ad.1 Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie przeznaczenia 
terenu MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż dla 
wschodniego fragmentu działki nr 181/2 obr. 58 Nowa Huta projekt 
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Ad.2
Nieuwzględniony

planu wyznacza także teren WSm.2 – wód powierzchniowych 
melioracyjnych.

Ad.2 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, w projekcie planu ustala 
się obowiązkowo m.in. „zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną, minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (…)” 
Wskaźnik powierzchni zabudowy nie stanowi obligatoryjnego zapisu 
ustaleń projektu planu. W związku z tym w projekcie planu nie ustala 
się dopuszczalnej powierzchni zabudowy, przy jednoczesnym 
określeniu minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnej 
min. 70%.

27. 189 46 
Nowa Huta

MN.38,
KDD.18

Ad.1 
Uwzględniony

częściowo

Ad.2
Nieuwzględniony

Ad.1 Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie przeznaczenia 
terenu MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż wzdłuż 
zachodniej granicy działki wyznaczono teren pod poszerzenie 
istniejącej drogi publicznej klasy dojazdowej (KDD).
Ad.2 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, w projekcie planu ustala 
się obowiązkowo m.in. „zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną, minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (…)” 
Wskaźnik powierzchni zabudowy nie stanowi obligatoryjnego zapisu 
ustaleń projektu planu. W związku z tym w projekcie planu nie ustala 
się dopuszczalnej powierzchni zabudowy, przy jednoczesnym 
określeniu minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnej 
min. 70%.

28.

2. Dopuszczalna zabudowa była nie mniejsza niż 30% 
całkowitej powierzchni działki/-ek.

14/7 48 
Nowa Huta

MN.11
WSm.1
KDW.2
KDL.1

Ad.1
Uwzględniony

 częściowo

Ad.2 
Nieuwzględniony

Ad.1 Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie przeznaczenia 
terenu MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż dla 
południowego i zachodniego fragmentu działki projekt planu 
wyznacza także teren WSm – wód powierzchniowych 
melioracyjnych, teren KDW – drogi wewnętrznej oraz teren KDL - 
drogi publicznej klasy lokalnej.
Ad.2 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, w projekcie planu ustala 
się obowiązkowo m.in. „zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną, minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej 
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej (…)” 
Wskaźnik powierzchni zabudowy nie stanowi obligatoryjnego zapisu 
ustaleń projektu planu. W związku z tym w projekcie planu nie ustala 
się dopuszczalnej powierzchni zabudowy, przy jednoczesnym 
określeniu minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnej 
min. 70%.

29. 189 46 
Nowa Huta

MN.38,
KDD.18

Uwzględniony
częściowo

Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie przeznaczenia terenu 
MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż wzdłuż 
zachodniej granicy działki wyznaczono teren pod poszerzenie 
istniejącej drogi publicznej klasy dojazdowej (KDD).

30. 181/2,
180/3

58 
Nowa Huta

MN.14
WSm.2

Uwzględniony
częściowo

Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie przeznaczenia terenu 
MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż dla 
wschodniego fragmentu działki nr 181/2 obr. 58 Nowa Huta projekt 
planu wyznacza także teren WSm.2 – wód powierzchniowych 
melioracyjnych.

31.

25.11.2016 […]* Przeznaczenie wymienionych we wniosku działki/-ek jako 
budowlanej/-ych z przeznaczeniem pod budownictwo 
jednorodzinne.

14/7 48 
Nowa Huta

MN.11
WSm.1
KDW.2
KDL.1

Uwzględniony
 częściowo

Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie przeznaczenia terenu 
MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdyż dla 
południowego i zachodniego fragmentu działki projekt planu 
wyznacza także teren WSm – wód powierzchniowych 
melioracyjnych, teren KDW – drogi wewnętrznej oraz teren KDL - 
drogi publicznej klasy lokalnej.

32. 25.11.2016 […]* Utrzymanie ze starego planu terenu budowlanego 
wymienionej we wniosku działki.

298/4 46 
Nowa Huta

MN.37,
ZPm.13,

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie: Wniosek uwzględniony pod względem utrzymania 
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami unieważnionego planu 
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KDL.4 miejscowego „Mogiła”, czyli teren zabudowy jednorodzinnej – MN. 

Jednakże zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium dla zachodniego niewielkiego fragmentu 
działki wskazuje tereny ZU - tereny zieleni urządzonej. Ponadto 
w północnym fragmencie działki wyznaczony został teren dróg 
publicznych klasy lokalnej (KDL).

33. Zmianę nieruchomości rolnej na budowlaną. 268 46 
Nowa Huta

MN.36,
R.9,

KDL.4

Uwzględniony
częściowo

Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie południowego części 
działki, dla której wyznaczony został teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – MN. 
Natomiast w północnej części działki wyznaczony został niewielki 
fragment z przeznaczeniem pod teren dróg publicznych klasy lokalnej 
(KDL). 
Dla pozostałej (północnej) części działki wyznaczony został teren R.9, 
gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż pozostała cześć wymienionej we 
wniosku działki, znajduje się w terenach oznaczonych jako tereny ZU 
- tereny zieleni urządzonej.

34. 25.11.2016 […]* Zmianę nieruchomości z rolnej na budowlaną.
Wraz z uzasadnieniem.

298/3 46 
Nowa Huta

MN.37,
ZPm.13,
KDL.4

Uwzględniony
częściowo

Wniosek uwzględniony częściowo, w zakresie południowej oraz 
północno-wschodniej części działki, dla których wyznaczony został 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN.  
Natomiast w północnej części działki wyznaczony został również 
fragment z przeznaczeniem pod teren dróg publicznych klasy lokalnej 
(KDL).
Dla pozostałej części działki wyznaczony został teren ZPm.13, gdyż 
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące 
dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 
ust. 4). Studium wskazuje, iż pozostała cześć wymienionej 
we wniosku działki, znajduje się w terenach oznaczonych jako tereny 
ZU - tereny zieleni urządzonej.

35. 30.11.2016 […]* Uwzględnienie możliwości zabudowy na wymienionej we 
wniosku działce.
Wraz z uzasadnieniem.

14/1 59 
Nowa Huta

R.4,
KDX.5,
WSm.6,
ZPm.5

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż działka nr 14/1 obr. 59 Nowa Huta, znajduje się 
w terenach oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni 
nieurządzonej.

36. 30.11.2016 […]* Przeznaczenie (w sporządzanym planie) wymienionych we 
wniosku działek na cele zabudowy jednorodzinnej.
Wraz z uzasadnieniem.
W załączeniu kserokopie pism.

36/6,
36/5,
36/4

59 
Nowa Huta

R.5 Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż ww. działki, znajdują się w terenach 
oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni nieurządzonej.

37. 30.11.2016 […]* Przeznaczenie (w sporządzanym planie) wymienionych we 
wniosku działek na cele zabudowy jednorodzinnej 
wolnostojącej.
Wraz z uzasadnieniem.
W załączeniu kserokopie pism.

36/9,
36/8,
36/7

59 
Nowa Huta

R.5,
KDX.5

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż ww. działki, znajdują się w terenach 
oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni nieurządzonej.

38. 1.12.2016
(30.11.2016)

[…]* 1. Budowę drogi 9KDD2, 7KDW, i 8KDW 
z ul. Stare Wiślisko do 11KDW

2. Nieprzedłużanie ul. Syrachowskiej w kierunku Lasku 
Mogilskiego oraz pozostawienie jej w klasie drogi 

126/2,
127/1,
127/2,
128/8,
128/7,
106/5

59 
Nowa Huta

MN.25,
MN.30,
ZPb.5,
KDX.6

Ad.1, 2
Nieuwzględniony

Ad.1 Wniosek nieuwzględniony, gdyż nie jest zasadne pod względem 
komunikacyjnym, ekonomicznym oraz środowiskowym 
wprowadzenie w tym terenie dodatkowej drogi łączącej obszary 
obecnie skomunikowane z drogami publicznymi klasy zbiorczej, 
lokalnej i dojazdowej. Dodatkowo zlokalizowanie wnioskowanej 
drogi wzdłuż strefy ekotonowej Lasku Mogilskiego, może 
niekorzystnie wpłynąć na omawiany obszar pod względem 
środowiskowym.
Ad.2 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w projekcie planu wyznaczony 
został teren KDX.6 na potrzeby istniejącego połączenia pieszo-
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wewnętrznej.

3. Pozostawienie Błoń Mogilskich terenami zielonymi, 
niezabudowanymi. Natomiast znajdujący się tam staw 
powinien zostać zagospodarowany tak, aby służył 
rekreacji i wypoczynkowi.

ZP.1
Ad.3

Uwzględniony 
częściowo

rowerowego Błoń Mogilski z Laskiem Mogilskim.

Ad.3 Wniosek uwzględniony częściowo, gdyż zgodnie z Deklaracją 
Stron, jako umowa społeczna, o której mowa w Zarządzeniu nr 
302/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2009 r. (…), 
na os. Mogiła (pd. Część działki 94/7 obr. 59 Nowa Huta, wzdłuż 
ul. Stare Wiślisko) zrealizowana będzie budowa boiska 
wielofunkcyjnego, ogrodzonego, oświetlonego, posiadającego 
zaplecze wraz z świetlicą.

39. 1.12.2016
(30.11.2016)

[…]* Wyłączenie z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Mogiła II” wymienionej we 
wniosku działki.
Wraz z uzasadnieniem.

89/3 59 
Nowa Huta

ZP.2 ---- --- Procedura planistyczna określona przepisami ustawy, nie przewiduje 
zmiany granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w trakcie jego sporządzania. O podjęciu uchwały o przystąpieniu 
do sporządzania planu miejscowego dla danego obszaru decyduje 
Rada Miasta Krakowa stosowną uchwałą, po uprzednim wykonaniu 
przez Prezydenta Miasta Krakowa analizy dotyczącej zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium (art. 14 ust. 5 
ustawy).

40. 5.12.2016
(30.11.2016)

[…]* 1. Utrzymanie możliwości wybudowania lub rozbudowania 
na tym terenie tego samego typu budynków, co istniejący 
(mieszkalno-usługowy).

o następujących parametrach i warunkach zabudowy 
i zagospodarowania:

2. Wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 
50%.

3. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może 
być mniejszy niż 20%

4. Nie ograniczanie powierzchni rzutu rozbudowanego 
i nowobudowanego budynku.

5. Aby powierzchnia drogi Wieśniowieckiego nie 
obejmowała wymienionych we wniosku działek

228/15
obecnie:
228/18,
228/14

58 
Nowa Huta

MN/U.10
KDW.4,
ZPm.3

Ad.1, 2, 4
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.3, 5
Nieuwzględniony

Ad.1 Zastrzeżenie: Projekt planu dopuszcza realizację m.in. obiektu 
mieszkalno-usługowego oraz prowadzenie robót budowlanych przy 
zachowaniu ustalonych planem parametrów i wskaźników.
Ad.2, 4 W projekcie planu dla obszaru „Mogiła II” nie wyznacza się 
wskaźnika powierzchni zabudowy oraz maksymalnej powierzchni 
rzutu rozbudowywanego i nowobudowanego budynku.

Ad. 3 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje minimalną powierzchnie biologicznie 
czynną na poziomie: min. 50% dla budynków usługowych oraz min. 
70% dla budynków mieszkalnych.
Ad.5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż wzdłuż południowej granicy 
wymienionych we wniosku działek, wyznaczony został teren drogi 
wewnętrznej (KDW). Poszerzenie to ma m.in. na celu zapewnienie 
miejsca do zawracania - służbom ratowniczym – ślepo zakończonej 
drogi.

41. 30.11.2016 […]* Ad. 1
---

Ad.1 
---

Ad.1 Pismo nie podlega rozpatrzeniu w zakresie pkt 1, gdyż nie 
stanowi materii planistycznej. O podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania planu miejscowego dla danego obszaru decyduje Rada 
Miasta Krakowa stosowną uchwałą, po uprzednim wykonaniu przez 
Prezydenta Miasta Krakowa analizy dotyczącej zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium (art. 14 ust. 5 
ustawy).

42. 1.12.2016
(30.11.2016)

[…]*

Cały obszar planu

Ad.2
Uwzględniony

43. 29.11.2016 […]*
44. 30.11.2016 […]*
45. 30.11.2016 […]*
46. 30.11.2016 […]*
47. 30.11.2016 […]*
48. 28.11.2016 […]*
49. 30..11.2016 […]*
50. 30.11.2016 […]*
51. 1.12.2016

(29.11.2016)
[…]*

52. 30.11.2016 […]*
53. 29.11.2016 […]*

1. Sprzeciw sztucznemu podziałowi planów na obszar 
„Mogiła II” i „Łąki Nowohuckie”. Stworzenie planu 
miejscowego dla całego obszaru Mogiła.

2. Zakaz lokalizacji krematorium zwłok przy 
ul. Sieroszewskiego w Krakowie.

Wraz z uzasadnieniem.

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54. 29.11.2016 […]*
55. 28.11.2016 […]*
56. 30.11.2016 […]* 1. Sprzeciw sztucznemu podziałowi planów na obszar 

„Mogiła II” i „Łąki Nowohuckie”. Stworzenie planu 
miejscowego dla całego obszaru Mogiła.

2.  Montaż ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż 
ul. Klasztornej.

3. Zakaz lokalizacji krematorium zwłok przy 
ul. Sieroszewskiego w Krakowie.

Wraz z uzasadnieniem.

Cały obszar planu Ad.1
---

Ad.2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.3
Uwzględniony

Ad.1
---

Ad.1 Pismo nie podlega rozpatrzeniu w zakresie pkt 1, gdyż nie 
stanowi materii planistycznej. O podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania planu miejscowego dla danego obszaru decyduje Rada 
Miasta Krakowa stosowną uchwałą, po uprzednim wykonaniu przez 
Prezydenta Miasta Krakowa analizy dotyczącej zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium (art. 14 ust. 5 
ustawy).
Ad.2 Zastrzeżenie: Wniosek uwzględniony, gdyż plan dopuszcza 
lokalizację ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż wszystkich dróg 
układu komunikacyjnego dla obszaru „Mogiła II”. Decyzja o ich 
instalacji pozostaje w gestii zarządcy drogi.

57. 30.11.2016 […]* Uwzględnienie możliwości zabudowy na wymienionej we 
wniosku działce.
Wraz z uzasadnieniem.

14/1 59 
Nowa Huta

R.4,
KDX.5,
WSm.6,
ZPm.5

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż działka nr 14/1 obr. 59 Nowa Huta, znajduje się 
w terenach oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni 
nieurządzonej.

58. 30.11.2016 […]* Przeznaczenie w planie wymienionych we wniosku działek 
na cele budowlane.
Wraz z załącznikami.

30/1,
30/2,

31

59 
Nowa Huta

R.5,
KDX.5

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż ww. działki, znajdują się w terenach 
oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni nieurządzonej.
Ponadto decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie ma 
charakteru wiążącego dla zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

59. 29.11.2016 […]* 1. Utrzymanie możliwości wybudowania lub rozbudowania 
na tym terenie tego samego typu budynków, co istniejący 
(mieszkalno-usługowy).

o następujących parametrach i warunkach zabudowy 
i zagospodarowania:

2. Wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 
50%.

3. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może 
być mniejszy niż 20%

4. Nie ograniczanie powierzchni rzutu rozbudowanego 
i nowobudowanego budynku.

5. Aby powierzchnia drogi Wieśniowieckiego 
nie obejmowała wymienionych we wniosku działek.

228/15
obecnie:
228/18,
228/14

58 
Nowa Huta

MN/U.10
KDW.4,
ZPm.3

Ad.1, 2, 4
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad.3, 5
Nieuwzględniony

Ad.1 Zastrzeżenie: Projekt planu dopuszcza realizację m.in. obiektu 
mieszkalno-usługowego oraz prowadzenie robót budowlanych przy 
zachowaniu ustalonych planem parametrów i wskaźników.
Ad.2, 4 W projekcie planu dla obszaru „Mogiła II” nie wyznacza się 
wskaźnika powierzchni zabudowy oraz maksymalnej powierzchni 
rzutu rozbudowywanego i nowobudowanego budynku.

Ad. 3 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje minimalną powierzchnie biologicznie 
czynną na poziomie: min. 50% dla budynków usługowych oraz min. 
70% dla budynków mieszkalnych.
Ad.5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż wzdłuż południowej granicy 
wymienionych we wniosku działek, wyznaczony został teren drogi 
wewnętrznej (KDW). Poszerzenie to ma m.in. na celu zapewnienie 
miejsca do zawracania - służbom ratowniczym – ślepo zakończonej 
drogi.

60. 29.11.2016 […]* Przeznaczenie wymienionej we wniosku działki na cele 
zabudowy usługowej.

212/2 46 
Nowa Huta

MN/U.18 Uwzględniony

61. 30.11.2016 […]* Przeznaczenie wymienionej we wniosku działki na tereny 
budowlane.

45/4 58 
Nowa Huta

MN.2 Uwzględniony

62. 30.11.2016 […]* 1. Likwidację napowietrznej linii WN przebiegającej 
na kierunku zachód-wschód od os. Lesiska/Lasku 
Łęgowskiego przez obszar planu.

2. Zaplanowanie miejsca na budowę wzdłuż 
ul. L. Podbipięty (od mostu Wandy w kierunku 

- - Ad. 1
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad. 2
Uwzględniony

Ad. 1 Zastrzeżenie: O podjęciu decyzji likwidacji linii wysokiego 
napięcia decyduje jej zarządca. Jednakże zapisy planu ustalają zakaz 
realizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego 
napięcia.
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zachodnim) ekranów akustycznych 
i pozostawienie miejsca na nowe zadrzewienia, wzdłuż 
starego przebiegu tej ulicy do skrzyżowania 
z ul. Zagłoby.

3. Wprowadzenie na całym odcinku ul. Klasztornej zakazu 
ruchu pojazdów ciężarowych wraz 
z rozwiązaniami drogowymi służącymi ograniczenia 
prędkości.

4. Wprowadzenie na całym odcinku ul. Podbipięty zakazu 
ruchu pojazdów ciężarowych z uwagi na względy 
ochrony życia i zdrowia mieszkańców, użytkowników 
ogrodów działkowych, ochrony środowiska.

5. Zaplanowanie miejsca na budowę wzdłuż 
ul. Klasztornej od ul. Stare Wiślisko przez 
ul. Syrachowską drogi rowerowej i ciągu pieszo-
rowerowego do Lasku Mogilskiego.

Ad. 3, 4
---

Ad.5
Uwzględniony

Ad. 3, 4
---

Ad.3, 4 Wniosek nie stanowi materii planistycznej. W planie 
miejscowym określa się zasięg terenu przeznaczonego pod daną 
inwestycję. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle 
drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio, drogowymi obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia 
i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą. 
Ponadto kwestia zarządzania ruchem drogowym pozostaje w gestii 
zarządcy drogi.

63. 5.12.2016
(30.11.2016)

[…]* Przeznaczenie wymienionych we wniosku działek pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

215,
267/1,
267/2

46 
Nowa Huta

MN.36,
MN.39,

KDD.19,
KDD.20

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Wniosek uwzględniony w zakresie przeznaczenia terenu.
Zastrzeżenie: W przypadku działki nr 215 obr. 46 Nowa Huta wzdłuż 
jej wschodniej granicy wyznaczony został fragment drogi publicznej 
klasy dojazdowej (KDD). Natomiast w przypadku działek 267/1, 
267/2 obr. 46 Nowa Huta, po ich zachodniej granicy wyznaczony 
został fragment drogi publicznej klasy dojazdowej (KDD).

64. 29.11.2016 […]* A.Na całym terenie wewnątrz ogrodzenia kościoła wnosi o:
1) Przeznaczenie terenu – teren kultu religijnego 

z podstawowym przeznaczeniem na obiekty kultu 
religijnego z zielenią towarzyszącą i przeznaczeniu 
dopuszczalnym:

a) Usługi publiczne i komercyjne związane 
z działalnością parafii (w budynku kościoła).

b) Obiekty małej architektury związane z przeznaczeniem 
podstawowym.

c) Dojścia, podjazdy (dojazd dla pojazdów straży pożarnej).
d) Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2) Dopuszczenie przy wymogu uzgodnień z właściwymi 

służbami konserwatorskimi zmian 
w zagospodarowaniu terenu.

3) Ze względu na specyfikację terenu i jego funkcję:
a) Nie określanie wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej.

b) Nie wyznaczanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
dróg w obrysie ogrodzenia kościoła.

c) Nie określanie minimalnej wielkości działek.

d) Nie określanie obowiązującej ilości miejsc postojowych 
(ze względów konserwatorskich brak możliwości 
zapewnienia miejsc postojowych na działkach w obrębie 
ogrodzenia kościelnego)

4) Uwzględnienie w zapisach planu nowego numeru wpisu 
do rejestru zabytków kościoła wraz 
z otoczeniem A-647/M z 10.05.2016 r.

5) Określenie strefy ochrony konserwatorskiej wokół 
klasztoru, zapewniającej ekspozycję obiektu.

229,
227/2,

227/1

47 
Nowa Huta

ZPu.1

ZPu.1

Ad. A1a-A1d
Uwzględniony

Ad. A2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad. A3c
Uwzględniony

Ad. A4
Uwzględniony

Ad. A1
Nieuwzględniony

Ad. A3a
Nieuwzględniony

Ad. A3b
Nieuwzględniony

Ad. A3d
Nieuwzględniony

Ad. A5
Nieuwzględniony

Ad.A1 Projekt planu (zgodnie z ustaleniami Studium) wyznacza teren 
ZPu.1 – teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod 
zieleń towarzyszącą obiektom usługowym oraz ogrody. Jako 
dopuszczenie istnieje możliwość lokalizacji budynków usługowych, 
w tym zamieszkania zbiorowego.

Ad.A2 Zastrzeżenie: Działki nr 229, 227/2 obr. 47 Nowa Huta 
znajdują się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dlatego też 
wszelkie zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym muszą być 
uzgadniane z właściwymi służbami konserwatorskimi.

Ad.A3a Wniosek nieuwzględniony, gdyż zgodnie z art. 15 ustawy w 
planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in. minimalny udział 
procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowalnej.

Ad. A3b Wniosek nie uwzględniony, gdyż zgodnie z art. 15 ustawy 
w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in.: linie zabudowy 
i gabaryty obiektów, dzięki którym zapisy planu ustalają odpowiednią 
ekspozycję obiektów zabytkowych.

Ad. A3d Projekt planu musi być zgodny z polityką parkingową Gminy 
zawartą w załączniku do uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta 
Krakowa, w którym określono wymagania dotyczące minimalnej 
ilości miejsc postojowych odnoszących się do rodzajów inwestycji, 
lokalizowanych na terenie danej inwestycji. Ponadto zgodnie z art. 15 
ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in. 
minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone 
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób 
ich realizacji.

Ad. A5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w projekcie planu nie jest 
wyznaczona strefa ochrony konserwatorskiej. Jednakże ustalenia 
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B. Na terenie działki 227/1 obr. 47 wprowadzić zapisy:
1) Przeznaczenie terenu – teren kultu religijnego 

z podstawowym przeznaczeniem na obiekty kultu 
religijnego wraz z towarzyszącą zabudową 
mieszkaniową gospodarczą oraz zielenią 
i przeznaczeniu dopuszczalnym:

a) Usługi publiczne i komercyjne związane 
z działalnością parafii.

b) Budynki gospodarcze.
c) Dojścia podjazdy i miejsca parkingowe.
d) Obiekty małej architektury związane z przeznaczeniem 

podstawowym.
e) Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2) Dopuszczenie rozbudowy istniejących obiektów 

a także lokalizacji nowych obiektów oraz zmian 
w zagospodarowaniu terenu, przy wymogu uzgodnień z 
właściwymi służbami konserwatorskimi 
z zastrzeżeniem, że żaden z obiektów nie może stanowić 
dominanty w stosunku do kościoła św. Bartłomieja.

3) Uwzględnienie położenia historycznego budynku dawnej 
plebani (bud nr 1) przy wyznaczaniu nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od ul. Sieroszewskiego.

4) Uwzględnienie istniejącego (historycznego) położenia 
ogrodzenia od ulicy Sieroszewskiego i Klasztornej.

C. Na terenie działek 228, 227/3 obr. 47 wnosi o:
1) Dopuszczenie odbudowy (rozebranego) obiektu, przy 

zachowaniu wymogu uzgodnień z właściwymi służbami 
konserwatorskimi.

2) Określenie szczegółowe gabarytów obiektu i jego 
ogrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może on stanowić 
dominanty w stosunku do Kościoła św. Bartłomieja 
(obiekt bardzo eksponowany zarówno z otoczenia 
kościoła jak i w jego tle – wysokość obiektu nie powinna 
przekraczać pierwotnej wysokości obiektu, 
a ogrodzenie wysokości ogrodzenia kościoła)

Wraz z załącznikami.

228,
227/3

U.3

Ad. B1a-B1e
Uwzględniony

Ad. B2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad. B3-B4
Uwzględniony

Ad. C1
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad. C2
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad. B1
Nieuwzględniony

projektu planu regulują kwestię ekspozycji obiektu m.in. poprzez 
wyznaczone linie zabudowy oraz sposób zagospodarowania 
i warunków zabudowy przedmiotowego terenu oraz sąsiednich.

Ad. B1 Projekt planu (zgodnie z ustaleniami Studium) wyznacza teren 
ZPu.1 – teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod 
zieleń towarzyszącą obiektom usługowym oraz ogrody. Jako 
dopuszczenie istnieje możliwość lokalizacji budynków usługowych, 
w tym zamieszkania zbiorowego.

Ad. B2 Zastrzeżenie: Wymóg uzgodnień inwestycji z właściwymi 
służbami konserwatorskimi wynika z przepisów odrębnych. 
Ponadto w projekcie planu nie ma możliwości ustalenia zapisów 
warunkowych.
Odnośnie zastrzeżenia, iż żaden z obiektów nie może stanowić 
dominanty w stosunku do kościoła św. Bartłomieja – zapisy planu 
w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy 
w terenie ZPu.1 dopuszczają maksymalną wysokość zabudowy do 
10 m, a w przypadku realizacji budynków z dachem płaskim do 5m 
(sankcjonując istniejącą wysokość zabudowy).

Ad. C1 Zastrzeżenie: Wymóg uzgodnień inwestycji z właściwymi 
służbami konserwatorskimi wynika z przepisów odrębnych.
Dodatkowo w projekcie planu nie ma możliwości ustalenia zapisów 
warunkowych. Projekt planu dopuszcza odbudowę/budowę 
obiektów budowlanych w przedmiotowym terenie (U.3 – teren 
zabudowy usługowej).

Ad. C2 Zastrzeżenie: Kwestia ogrodzeń będzie regulowana poprzez 
zapisy tzw. uchwały krajobrazowej, w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
Odnośnie zastrzeżenia, iż nowopowstały obiekt nie może stanowić 
dominanty w stosunku do kościoła św. Bartłomieja – zapisy planu 
w zakresie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy 
w terenie U.3 dopuszczają maksymalną wysokość zabudowy do 10 m, 
a w przypadku realizacji budynków z dachem płaskim do 5 m 
(sankcjonując istniejącą wysokość zabudowy sąsiedniej).

65. 29.11.2016 […]* A.Na terenie działek 554, 555, 556, 557, 560, 561, 562/1, 
562/2, 562/3, 663 obr. 46 wnosi o:

1) Przeznaczenie terenu – teren kultu religijnego z  
podstawowym przeznaczeniem na obiekty kultu 
religijnego z zielenią towarzyszącą i przeznaczeniu 
dopuszczalnym:

a) Zabudowa mieszkaniowa i obiekty gospodarcze 
związane z funkcją podstawową.

b) Usługi publiczne i komercyjne związane z działalności 

554,
555,
556,
557,
560,

562/1,
562/2,
562/3,

663

535/6,
553,

46 
Nowa Huta

ZPu.2

Ad. A1a
Uwzględniony

częściowo

Ad. A1b-A1f

Ad.A1
Nieuwzględniony

Ad.A1 Projekt planu (zgodnie z ustaleniami Studium) wyznacza teren 
ZPu.2 – teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod 
zieleń towarzyszącą obiektom usługowym oraz ogrody. Jako 
dopuszczenie istnieje możliwość lokalizacji budynków usługowych, 
w tym zamieszkania zbiorowego oraz boisk i urządzeń sportowych.

Ad. A1a Wniosek uwzględniony pod względem dopuszczenia 
obiektów gospodarczych. Natomiast w projekcie planu 
w przedmiotowym terenie nie została dopuszczona zabudowa 
mieszkaniowa, ze względu na charakter istniejącej historycznej 
zabudowy, a dopuszczono zabudowę usługową, w tym zamieszkania 
zbiorowego.

Ad. A1f Zastrzeżenie: W projekcie planu dla przedmiotowego terenu 
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opactwa.

c) Boiska i urządzenia sportowe.
d) Obiekty małej architektury związane z przeznaczeniem 

podstawowym.
e) Dojścia podjazdy i miejsca parkingowe.
f) Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2) Dopuszczenie indywidualnej formy obiektów, przy 

wymogu uzgodnień z właściwymi służbami 
konserwatorskimi projektów dotyczących przekształceń 
obiektów zabytkowych, zmian ich funkcji, lokalizacji 
nowych obiektów oraz projektów zmian w 
zagospodarowaniu terenu.

3) Ze względu na specyfikację terenu i jego funkcję:
a) Nie określanie wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej oraz wskaźnika zabudowy.

b) Nie wyznaczanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
dróg w obrysie murów obwodowych.

c) umożliwienie przebudowy obiektów usytuowanych w 
linii murów obwodowych, z pozostawieniem lukarn 
usytuowanych w odległości mniej niż 4 m od granicy 
działki.

d) Nie określanie minimalnej wielkości działek.

e) Nie określanie obowiązującej ilości miejsc postojowych.
f) Wprowadzenie zapisu o możliwości budowy ogrodzeń 

powyżej 2,20 m (dotyczy muru obwodowego opactwa)
4) Uwzględnienie w zapisach planu nowego numeru wpisu 

do rejestru zabytków zabudowań klasztory A-1277/M z 
7.11.2014 r.

5) Określenie strefy ochrony konserwatorskiej wokół 
klasztoru, zapewniającej ekspozycję obiektu.

B. Na terenie działki 245/1 obr. 47 wnosi o: 245/1 47 U.5

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Ad. A3c 
Uwzględniony
z zastrzeżeniem

A3d
Uwzględniony

Ad. A4
Uwzględniony

Ad. A2, A3a,
Nieuwzględniony

Ad. A3b
Nieuwzględniony

Ad. A3e-A3f
Nieuwzględniony

Ad. A5
Nieuwzględniony

Ad. B1

ZPu.2 dopuszczono m.in. obiekty i urządzenia budowlane 
infrastruktury technicznej, za wyjątkiem lokalizacji budynków 
(infrastruktury technicznej).

Ad. A2, A3a Wniosek nieuwzględniony gdyż zgodnie z art. 15 ustawy 
w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in. zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 
maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik 
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę 
miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji 
oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.
Działki nr 554, 563, 663, 562/3, 561, 562/1, 557, 555, 556, 562/2 
i 553 obr. 47 Nowa Huta znajdują się w obszarze wpisanym 
do rejestru zabytków, dlatego też wszelkie zmiany 
w zagospodarowaniu przestrzennym muszą być uzgadniane 
z właściwymi służbami konserwatorskimi. Dla pozostałych działek 
wymienionych we wniosku nie ma umocowania prawnego dla 
uzgodnień inwestycji z właściwymi służbami konserwatorskimi. 
Ponadto w projekcie planu nie ma możliwości ustalenia zapisów 
warunkowych.

Ad. A3b Wniosek nie uwzględniony, gdyż zgodnie z art. 15 ustawy 
w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in.: linie zabudowy 
i gabaryty obiektów, dzięki którym m.in. zapisy planu ustalają 
odpowiednią ekspozycję obiektów zabytkowych.

Ad. A3c Zastrzeżenie: Projekt planu nie może być sprzeczny z ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa, dlatego też w kwestii usytuowania 
lukarn, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, 
zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1422).

Ad. A3e-A3f Projekt planu musi być zgodny z polityką parkingową 
Gminy zawartą w załączniku do uchwały Nr LIII/723/12 Rady Miasta 
Krakowa, w którym określono wymagania dotyczące minimalnej 
ilości miejsc postojowych odnoszących się do rodzajów inwestycji, 
lokalizowanych na terenie danej inwestycji. Ponadto zgodnie z art. 15 
ustawy w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in. 
minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone 
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób 
ich realizacji.
Kwestia ogrodzeń będzie regulowana poprzez zapisy tzw. uchwały 
krajobrazowej, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu.

Ad. A5 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w projekcie planu nie została 
ustalona strefa ochrony konserwatorskiej. Jednakże ustalenia projektu 
planu regulują kwestię ekspozycji obiektu m.in. poprzez wyznaczone 
linie zabudowy oraz sposób zagospodarowania i warunków zabudowy 
przedmiotowego terenu oraz sąsiednich.

Ad. B1 Projekt planu (zgodnie z ustaleniami Studium) wyznacza teren 
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1) Przeznaczenie terenu – tereny zabudowy usługowej i 

parkingów z przeznaczeniem na usługi komercyjne z 
zielenią towarzyszącą i parkingi o przeznaczeniu 
dopuszczalnym:

a) Budynki gospodarcze i garaże.
b) Lokalizacja mieszkań w obiektach usługowych.
c) Dojścia podjazdy i miejsca parkingowe.
d) Zieleń urządzona.
e) Obiekty małej architektury.
f) Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

2) Dopuszczenie nadbudowy i rozbudowy istniejących 
obiektów a także lokalizacji nowych obiektów oraz 
zmian w zagospodarowaniu terenu, przy wymogu 
uzgodnień z właściwymi służbami konserwatorskimi.

3) Ze względu na specyfikację terenu i jego funkcję: nie 
wyznaczania nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od  ul. Żaglowej (właściwie: ul. Odmętowej).

4) Określenie strefy ochrony konserwatorskiej 
zapewniającej ekspozycję obiektu.

5) Nie uwzględnianie na mapach rozebranych w 2008 r.: 
budynku mieszkalnego nr 22, budynku magazynowego 
nr 20 wraz z budynkiem gospodarczym (zgodnie z 
pozwoleniem na rozbiórkę z 21.12.2007 r. decyzja nr 
2969/07 znak AU-01-3-UNB.73570-170/07).

C. Na terenie działek 558, 559, 564/2, 535/2 obr. 46 
wnosi o:

1) Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z uwzględnieniem:

a) specyfiki terenu z zachowanym budynkiem młyna, 
części urządzeń młyna i śladów młynówki a także 
historię obiektu (miejsce akcji „Krakowiaków i Górali 
Bogusławskiego) powiązaną z historią Opactwa 
Cystersów.

b) Wykorzystania ekspozycyjnego tego obiekty poprzez 
(np. utworzenie muzeum, miejsca z lekcjami historii, 
Sali konferencyjnej itp.) funkcjami pozwalającymi na 
dostęp osób zainteresowanych ważną dla tego rejonu 
historią miejsca). 

Wraz z załącznikami.

558,
559,

564/2,
535/2

Nowa Huta

46 
Nowa Huta

ZPu.2

Ad. B1a, B1c-B1f, 
Uwzględniony

Ad. B2
Uwzględniony 
z zastrzeżeniem

Ad. B3
Uwzględniony

Ad. B5
Uwzględniony

Ad. C1a-C1b
Uwzględniony 
z zastrzeżeniem

Nieuwzględniony

Ad.B1b
Nieuwzględniony

Ad. B4
Nieuwzględniony

Ad. C1
Nieuwzględniony

U.5 – teren zabudowy usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod 
zabudowę budynkami usługowymi.

Ad.B1 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż działka nr 27 obr. 59 Nowa Huta, 
znajduje się w terenach oznaczonych jako tereny U - tereny usług.

Ad. B2 Zastrzeżenie: Realizacja nowych obiektów oraz zmiany 
w zagospodarowaniu terenu nie wymagają uzgodnień z właściwymi 
służbami konserwatorskimi na podstawie przepisów odrębnych.

Ad. B4 Wniosek nieuwzględniony, gdyż w projekcie planu nie została 
ustalona strefa ochrony konserwatorskiej. Jednakże ustalenia projektu 
planu regulują kwestię ekspozycji obiektu m.in. poprzez wyznaczone 
linie zabudowy oraz sposób zagospodarowania i warunków zabudowy 
przedmiotowego terenu oraz sąsiednich.

Ad. C1a Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być 
sporządzony zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych 
(art. 9 ust. 4). Studium wskazuje, iż wymienione we wniosku działki, 
znajdują się w terenach oznaczonych jako tereny ZU - tereny zieleni 
urządzonej. Dlatego też dla tergo obszaru wyznaczony został teren 
ZPu.2 – Teren zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod 
zieleń towarzyszącą obiektom usługowym oraz ogrody 
z dopuszczeniem lokalizacji budynków usługowych, w tym 
zamieszkania zbiorowego oraz boisk i urządzeń sportowych.

Ad. C1a-C1b Zastrzeżenie: Projekt planu chroni na ww. działkach  
wpisany do rejestru zabytków: historyczny dom przy ul. Klasztornej 
11a (nakaz ochrony bryły i gabarytów) oraz ujęty w gminnej 
ewidencji zabytków: relikt młyna mechanicznej z XIX w., 
przy ul. Klasztornej 11a (nakaz ochrony w zakresie oryginalnej 
substancji z dopuszczeniem odtworzenia oraz rekompozycją 
infrastruktury młyna). Projekt planu dopuszcza 
ich wykorzystanie na cele usługowe, jednakże ewentualne ich 
zagospodarowanie winno być uzgodnione z właściwymi służbami 
konserwatorskimi na podstawie przepisów odrębnych.

66. 29.11.2016 […]* Uwzględnienie drogi dojazdowej do działki nr 41/2. 40/2
(wg. 

wniosku 
41/2)

59 
Nowa Huta

MN.24,
R.5,

KDX.5

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie: Projekt planu zakłada dostęp przedmiotowej działki do 
ciągu pieszo-jezdnego KDX.5. Jednakże nie jest to dostęp do drogi 
publicznej klasy dojazdowej w rozumieniu przepisów odrębnych. 

67. 28.11.2016 […]* 1. Wyznaczyć/utrzymać drogę na działce nr 9/1 
obr. 59 Nowa Huta.

2. Nie wyznaczać drogi na wymienionych we wniosku 
działkach.

9/1,
9/4

9/32,
9/33,
9/34,
9/35,

59 
Nowa Huta

MN.29,
R.4,

KDX.5,
ZPm.7

Ad. 1, 2
Nieuwzględniony
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie: Projekt planu zakłada dostęp przedmiotowych działek 
do (zawężonego) ciągu pieszo-jezdnego KDX.5, wyznaczonego 
wzdłuż uzgodnionego i zaakceptowanego przebiegu drogi 3KDL2 
(w unieważnionym planie miejscowym „Mogiła”).
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9/36,
9/37

68. 28.11.2016 […]* 1. Wyznaczyć drogę dojazdową na działkach nr 9/1, 9/4 
obr. 59 Nowa Huta.

2. Wyznaczyć podjazdy od strony działek nr od 9/1 do 9/4 
obr. 59 Nowa Huta, sprzeciwiając się wyznaczania 
podjazdów od strony działek nr 9/19, 9/21, 9/23, 9/25, 
9/27, 9/29, 9/31, 9/33, 9/35, 9/37 obr. 59 Nowa Huta

9/1,
9/4,
9/16,
9/17,
9/18,
9/19,
9/20,
9/21,
9/22,
9/23,
9/24,
9/25,
9/26,
9/27,
9/28,
9/29,
9/30,
9/31

59 
Nowa Huta

MN.29,
R.4,

KDX.5,
ZPm.7

Ad. 1, 2
Nieuwzględniony
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie: Projekt planu zakłada dostęp przedmiotowych działek 
do (zawężonego) ciągu pieszo-jezdnego KDX.5, wyznaczonego 
wzdłuż uzgodnionego i zaakceptowanego przebiegu drogi 3KDL2 
(w unieważnionym planie miejscowym „Mogiła”).
Ustalenia projektu planu nie wyznaczają zjazdów z dróg publicznych.

69. 29.11.2016 […]* Przeznaczenie wymienionych we wniosku działek pod 
zabudowę jednorodzinną.
Wraz z uzasadnieniem.

71/6,
71/7

58 
Nowa Huta

KDZ.1
ZPi.1

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż działka nr 71/7 obr. 58 Nowa Huta, znajduje się 
w terenach oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni nieurządzonej 
oraz częściowo razem z działką nr 71/6 obr. 58 Nowa Huta w terenie 
KD – teren komunikacji.

70. 28.11.2016 […]* 1) Zmniejszenie o połowę szerokości pasa zieleni 
(wg Studium) na działce nr 247/9 i przeznaczenia pod 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2) Utrzymanie przeznaczenia na wymienionych we 
wniosku działkach pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.

Wraz z uzasadnieniem. 

247/9

247/9,
247/10

58 
Nowa Huta

K.1
WSm.2

MN/U.13
K.1

KDW.7

Ad.2
Uwzględniony

częściowo

Ad. 1
Nieuwzględniony

Ad. 1 Wniosek nieuwzględniony, gdyż dla przedmiotowej 
nieruchomości wydana została decyzja Wojewody Małopolskiego 
nr WI-IX.7840.1.10.2014 z dnia 17 września 2015 r. o pozwoleniu 
na realizację inwestycji pn.: Budowa pompowni dla odwodnienia 
kompleksu Lesisko (…). Przedmiotowa nieruchomość jest ponadto 
własnością Skarbu Państwa.

Ad.2 Wniosek uwzględniony częściowo, dla działki nr 247/10 obr. 58 
Nowa Huta, gdyż w jej niedużym północnym fragmencie wyznaczono 
teren drogi wewnętrznej - KDW. Dla działki nr 247/9 obr. 58 Nowa 
Huta projekt planu ustala przeznaczenie pod K – Teren infrastruktury 
technicznej – kanalizacja.

71. 28.11.2016 […]* Zmianę przeznaczenia wymienionej we wniosku działki na 
działkę budowlaną.
Wraz z uzasadnieniem.

40/1 59 
Nowa Huta

R.5,
KDX.5

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż działka nr 40/1 obr. 59 Nowa Huta, znajduje się 
w terenach oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni 
nieurządzonej. Dla północnego niewielkiego fragmentu działki, 
projekt planu wyznacza teren KDX – teren ciągu pieszego 
z dopuszczeniem prowadzenia ruchu kołowego.

72. 28.11.2016 […]* Przeznaczenie wymienionych we wniosku działek na cele 
budowlane.
Wraz z uzasadnieniem.

36/11,
36/12,
36/13,
36/14,
36/15,
36/16

59 
Nowa Huta

R.5,
KDX.5

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż wymienione we wniosku działki, znajdują się 
w terenach oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni 
nieurządzonej. Dla północnego niewielkiego fragmentu działki 36/16 
obr. 59 Nowa Huta, projekt planu wyznacza teren KDX – teren ciągu 
pieszego z dopuszczeniem prowadzenia ruchu kołowego.

73. 28.11.2016 […]* Przekwalifikowanie wymienionych we wniosku działek na 
cele budowlane pod zabudowę mieszkaniową.

193,
169/2

46 
Nowa Huta

MN.38,
KDD.18

Uwzględniony
z zastrzeżeniem

Zastrzeżenie: Wniosek uwzględniony pod względem przeznaczenia 
działek pod zabudowę mieszkaniową.
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Natomiast w północnej części działki nr 193 oraz zachodniej części 
działki nr 169/2 obr. 46 Nowa Huta wyznaczone zostały również 
niewielkie fragmenty z przeznaczeniem pod teren dróg publicznych 
klasy dojazdowej (KDD).

74. 28.11.2016 […]* 1. Uwzględnienie możliwości wprowadzenia zabudowy 
mieszkaniowej na wymienionych we wniosku działkach.

2. Uwzględnienie możliwości wprowadzenia dróg 
i komunikacji na wymienionych we wniosku działkach.

Wraz z uzasadnieniem.

107/33,
107/20,

(obecnie: 
107/35, 
107/37, 
107/34, 
107/38, 

cz. 107/39)
107/21,
107/22,
107/23,
107/24,
107/25,
107/16,
107/32

107/31,
107/29,
107/27

59 
Nowa Huta

MN.30,
MN.31,

KDW.11,
ZPm.11,
ZPm.12,

ZPb.6

Ad. 1
Uwzględniony

częściowo

Ad.2
Uwzględniony

Ad. 1 Wniosek uwzględniony pod względem przeznaczenia działek 
pod zabudowę mieszkaniową, dla działek nr 107/25, 107/34 i 107/16 
obr. 59 Nowa Huta w całości, a dla działek nr 107/21, 107/22, 107/23, 
107/24, 107/20 (obecnie 107/35) oraz 107/33 (obecnie 107/35, 107/38, 
107/32, część działki 107/39), 107/32  obr. 59 Nowa Huta w części 
północno-zachodniej, gdyż dla pozostałej ich części [zgodnie z art. 15 
ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony zgodnie z 
zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4)] Studium 
wskazuje, iż znajdują się w terenach oznaczonych jako tereny ZU - 
tereny zieleni urządzonej.
Ponadto decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie ma 
charakteru wiążącego dla zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

75. 5.12.2016
(30.11.2016)

[…]* Możliwość ogrodzenia nieruchomości – ogrodzeniem 
pełnym od strony ulicy Klasztornej.

201/2 58
Nowa Huta

MN.21 Uwzględniony
z zastrzeżeniem

 Zastrzeżenie: Wniosek uwzględniony, gdyż projekt planu dopuszcza 
lokalizację ogrodzeń, jednakże zapisy dotyczące ich parametrów będą 
regulowane poprzez zapisy tzw. uchwały krajobrazowej, w związku 
z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu.

76. 5.12.2016
(30.11.2016)

[…]* Przekwalifikowanie wymienionej we wniosku działki pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wraz z uzasadnieniem.

13/2 59
Nowa Huta

R.4,
WSm.6

Nieuwzględniony Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy projekt planu winien być sporządzony 
zgodnie z zapisami Studium, gdyż ustalenia Studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4). 
Studium wskazuje, iż działka nr 13/2, znajduje się w terenach 
oznaczonych jako tereny ZR - tereny zieleni nieurządzonej.

77. 7.11.2016 […]* 1) Dopuszczenie budowy nowych kablowych i 
napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia 
oraz wnętrzowych stacji transformatorowych 
SN/nn. 

2) Zapisy planu powinny umożliwiać lokalizację sieci 
w pasach drogowych.

3) Należy uwzględnić istniejące uzbrojenie 
energetyczne i wynikające z jego istnienia 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym 
strefy technicznej linii 110 kV.

4) Dopuścić rozbudowę, przebudowę, modernizację 
i remont istniejących linii oraz stacji 
transformatorowych.

Cały obszar planu Uwzględniony

* 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 Woźniak, inspektor w Biurze 
Planowania Przestrzennego UMK. 
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 „Mogiła II”,
 ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 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.
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