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Załącznik do Zarządzenia Nr 3309/2019 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4.12.2019 r. 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „WESOŁA – ZACHÓD”  
ZŁOŻONYCH W WYNIKU PUBLIKACJI OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA O PODJĘCIU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU  

 

 
Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu opublikowano w Dzienniku Polskim w dniu 5 kwietnia 2019 r. 

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 5 kwietnia 2019 r. 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 31 maja 2019 r. 

W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski 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 lub uwzględnionych 

częściowo) 

DZIAŁKA 
OBRĘB: 

Śródmieście 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 27.05.2019 r. [...]* 

Uniwersytet 

Jagielloński  

w Krakowie 

Wnosi o przeznaczenie wymienionych nieruchomości pod zabudowę 

usługową oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

 

55/3, 

55/4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ZPz.1, 

Un.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek 

nieuwzględniony 

Wniosek nieuwzględniony w zakresie działek 55/4 oraz 55/3, 

które znajdują się w studium w terenie zieleni urządzonej, a 

zgodnie z art. 15 ustawy plan miejscowy musi być zgodny z 

tym dokumentem kierunkowym. Ponadto działki te, stanowią 

cenny przykład reprezentacyjnej krakowskiej zabudowy 

położonej wśród zieleni historycznego założenia 

ogrodowego, objętego wpisem do rejestru zabytków. Mając 

powyższe na uwadze przedmiotowe działki zostały 

przeznaczone pod zieleń towarzyszącą zabudowie. 

55/2, 2 ZPz.1, 

Un.1 

Wniosek 

uwzględniony 

częściowo 

 Wniosek częściowo uwzględniony dla działki nr 55/2 która w 

planie miejscowym została przeznaczona w większej części 

pod Usługi nauki z dopuszczeniem innych usług w ramach 

przeznaczenia uzupełniającego. Pozostała część tej działki 

została przeznaczona pod teren zieleni łączący ulicę 

Radziwiłłowską z ulicą Westerplatte. 

2 29.05.2019 r. [...]* 

Jagiellonia 

Nieruchomości sp. z 

o.o. 

Wnosi o: 

1) dopuszczenie funkcjonowania na nieruchomości: 

a) budynku biurowego lub biurowo-usługowego, 

b) budynku handlowego, 

c) budynku usługowego, w tym prowadzenia działalności hotelowej i 

gastronomicznej, 

d) budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  

jako przeznaczenie uzupełniająca; 

2) możliwość utworzenia kondygnacji garażowej  

pod budynkiem. 

146 2 

 

U.5 Wniosek 

uwzględniony 

  

3 31.05.2019 r. [...]* 

Rynek  

sp. z o.o. 

Wnosi o: 

1) dopuszczenie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku 

frontowego wraz z oficynami na cele usługowe (hotel), 

2) dopuszczenie przebudowy i nadbudowy o jedną kondygnację 

budynku oficyn; zakończenie nadbudowywanej kondygnacji 

stropodachem z attyką do wysokości ok.14,50 m, od poziomu 0,00 

znajdującego się na parterze przedmiotowej oficyny oraz nadbudowy 

na tym stropodachu maszynowni/magazynowni do wysokości ok. 

56, 

55/3 

2 

 

MW/U.3 Wniosek 

uwzględniony 

  



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17,00 m i pergoli usytuowanej na tym stropodachu. (…), 

3) dopuszczenie użytkowego stropodachu dla budynku oficyny, 

4) dopuszczenie zmiany sposobu użytkowania nieużytkowanego 

poddasza budynku frontowego na funkcje hotelowe, 

5) dopuszczenie doświetlenia poddasza budynku frontowego za pomocą 

okien połaciowych, 

6) uwzględnienie zapisu o obsłudze komunikacyjnej planowanej 

inwestycji w sposób pośredni (służebność dojazdu przez działki 

sąsiednie. 

4 31.05.2019 r. [...]* 

Uniwersytet 

Jagielloński CM 

Wnosi o: 

1)  zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz  

z układem urbanistycznym do utrzymania, ochrony i uzupełnień oraz 

odtworzeń w lokalizacjach historycznej zabudowy i z dopuszczeniem 

nowej zabudowy, przebudowy , nadbudowy i rozbudowy 

istniejących budynków, 

2) istniejące zespoły obiektów o charakterze lokalnym, ponadlokalnym i 

metropolitarnym o funkcji naukowo-dydaktycznej, sakralnej, kultury 

i sztuki, sportu do utrzymania, ochrony i rozwoju lub zmiany na 

funkcje służące mieszkańcom i aktualnemu zapotrzebowaniu na 

usługi oraz rekreację, 

3) zabudowa wielorodzinna w formie kwartałów zabudowy i zabudowy 

pierzejowej wzdłuż ulic, tworzącej kwartały zwartej zabudowy 

śródmiejskiej, 

4) zabudowa usługowa wbudowana i zespoły zabudowy usługowej z 

możliwością nowej zabudowy, przebudowy, nadbudowy, i 

rozbudowy istniejących obiektów, 

5) powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej w 

terenach usług (U) min. 10%, a w terenach położonych w strefie 

kształtowania systemu przyrodniczego min. 25%, 

6) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach 

zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(UM) do 20 m., 

7) utrzymanie historycznych układów urbanistycznych wraz z 

zabytkową i tradycyjną zabudową; nowa zabudowa w obrębie ww. 

układów o gabarytach uwzględniających zachowaną zabudowę 

historyczną i tradycyjną z dopuszczeniem nowoczesnych form 

architektonicznych. 

71, 

72/1, 

162 

2 

 

Un.1, 

ZPz.2, 

Un.2, 

ZPz.3, 

Un.3 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

Wniosek 

uwzględniony 

 

 

 

 

 

Ad.4 

 Wniosek 

uwzględniony 

częściowo 

 

Ad.6  

Wniosek 

częściowo 

uwzględniony 

 

 

Ad. 7 Wniosek 

uwzględniony 

Ad.1  

Wniosek 

nieuwzględniony 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.3 

Wniosek 

nieuwzględniony 

 

 

 

Ad.5  

Wniosek 

nieuwzględniony 

 

 

 

 

Ad.1, Ad.3 Wniosek nieuwzględniony, gdyż zgodnie z 

inwentaryzacją urbanistyczną oraz historyczną funkcją tego 

obszaru, projekt planu utrzymuje jego obecne funkcjonowanie i 

sposób zagospodarowania jako zespoły usługowe wśród zieleni. 

W projekcie planu przeznaczono przedmiotowe tereny na usługi 

nauki oraz tereny zieleni towarzyszące zabudowie. 

 

Ad.4 Projekt planu przeznacza wymienione tereny na usługi nauki 

z dopuszczeniem innych usług jako przeznaczenie uzupełniające. 

Ponadto projekt planu przewiduje możliwość lokalizacji nowej 

zabudowy lub przekształceń budynków istniejących, z 

uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich. Niektóre 

budynki we wskazanym terenie objęte są różnymi formami 

ochrony, a więc projekt planu ustala dla nich ograniczenia w 

zakresie zmian kształtu i bryły budynków.  

 

Ad.5, Ad.6 Projekt planu, ze względu na zapisy studium i 

wskazania aby chronić zieleń w centrum miasta, wyznacza na 

przedmiotowym obszarze wskaźnik terenu biologicznie czynnego 

na poziome około 20%. Odnosząc się do wysokości zabudowy to 

wyjaśnia się że w projekcie planu została ona dostosowana do 

istniejącego sąsiedztwa i tak w rejonie Muzeum Anatomii 

wysokość osiąga około 20m, ale w rejonie zbytkowego kościoła 

św. Mikołaja plan określa niże wartości ustalając np. maksymalną 

wysokość zabudowy na poziomie 14m. 

 

5 31.05.2019 r. [...]* 

J.W. Contruction 

Holding S.A. 

Wnosi o: 

1) dopuszczenie zabudowy na całej działce przez zlokalizowanie 

nieprzekraczalnej linii zabudowy  

w granicach działki inwestycyjnej, 

2) brak ograniczeń co do powierzchni zabudowy  

(w rozumieniu normy PN-ISO 9836:2015 Właściwości użytkowe w 

budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych) oraz brak ograniczeń co do 

powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki czy 

powierzchni inwestycji, 

3) brak wymagań co do powierzchni biologicznie czynnej oraz brak 

wymagań co do powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki czy powierzchni inwestycji, 

4) traktowanie działki jako terenu „zabudowy śródmiejskiej” w 

rozumieniu § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

5) określenie podstawowego przeznaczenia działki jako „zabudowa 

usługowa” oraz przeznaczenia dopuszczalnego jako „zabudowa 

usługowo-mieszkaniowa”, 

6) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy  

i nadbudowy istniejącej kondygnacji poddasza wraz ze zmianą 

geometrii dachu i brakiem ograniczeń dot. geometrii dachu oraz z 

możliwością lokalizowania tarasów i od strony wewnętrznej – 

124/1 2 

 

U.5 Ad. 1  

Wniosek 

uwzględniony 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.4  

Wniosek 

uwzględniony 

 

Ad.5  

Wniosek 

uwzględniony 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.2  

Wniosek 

nieuwzględniony 

 

 

 

 

Ad.3 

Wniosek 

nieuwzględniony 

 

 

 

 

 

Ad.6  

Wniosek 

nieuwzględniony 

 

 

 

 

Ad.2 Projekt planu miejscowego nie posługuje się 

wskaźnikiem powierzchni zabudowy lecz wskaźnikiem 

intensywności zabudowy, który jest zgodnie z art. 15 ustawy  

obligatoryjnym elementem planu miejscowego. Wskaźnik 

intensywności dla terenu U.5 został wyznaczony na poziomie 

0,1 – 5.0.  

 

Ad.3 Zgodnie z art. 15 ustawy w projekcie planu określa się 

obowiązkowo minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej. Zgodnie z zapisami studium dla przedmiotowego 

terenu w projekcie planu miejscowego został on ustalony (po 

obniżeniu) na poziomie 16%. 

 

 

 

Ad.6 Wniosek nieuwzględniony ze względu na wpis obiektu 

do rejestru zabytków oraz ustalenie dla niego nakazu ochrony 

bryły i gabarytów w ustaleniach tekstowych projektu planu. 

Ponadto wskazuje się na przekroczenie już w stanie 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

balkonów. 

7) dopuszczenie możliwości budowy kolejnych kondygnacji 

podziemnych. 

8) dopuszczenie zabudowy dziedzińców w parterze  

i w części podziemnej, o ile nie stoi to  

w sprzeczności z ochrona zabytku w oparciu o wpis do rejestru 

zabytków, 

9) dopuszczenie przekrycia dziedzińców świetlikiem/ dachem o ile nie 

stoi to w sprzeczności z ochroną zabytku w oparciu o wpis do 

rejestru zabytków, 

10) brak wprowadzenia dodatkowej ochrony  

w oparciu o mpzp (w rozumieniu art. 7 pkt 4) oraz art. 18, art. 19 

Ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 

 

 

 

11) dopuszczenie możliwości lokalizowania szyldów na elewacji, 

 

 

 

 

12) brak wymogu zapewnienia miejsc postojowych dla inwestycji. 

 

 

 

13) brak zakazu dla budowy parkingu podziemnego znajdującego się 

pod cała powierzchnią działki oraz brak zakazu dla przeznaczenia 

fragmentów kondygnacji parteru lub kondygnacji podziemnych na 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych, motocykli i 

rowerów, 

14) ponadto w odniesieniu do obszarów przyległych dróg publicznych 

wnioskuję o takie zapisy, które dopuszczą możliwość 

lokalizowania w pasie drogowym naziemnych i podziemnych 

obiektów kubaturowych służących obsłudze komunikacyjnej. 

Ad. 7 

Wniosek 

uwzględniony 

 

Ad.8, Ad.9 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.11 

--- 

 

 

 

 

 

 

Ad.13 

Wniosek 

uwzględniony 

 

 

Ad.14 Wniosek 

uwzględniony  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.10 

Wniosek 

nieuwzględniony 

 

 

 

 

 

Ad.11 

--- 

 

 

 

 

Ad.12 

Wniosek 

nieuwzględniony 

 

istniejącym maksymalnej wysokości zabudowy zapisaną w 

projekcie planu (którą dopuszcza dokument studium).  

 

Ad.8, Ad.9 Zastrzeżenie: Projekt panu dopuszcza realizację 

przedmiotowych robót budowalnych i wprowadza możliwość 

zadaszenia tzw. lekką konstrukcją, jakkolwiek roboty te 

muszą uwzględniać oprócz wytycznych konserwatorskich 

również minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego. 

 

Ad.10 Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków oraz ustawą o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia 

planu miejscowego są jedną z form ochrony zabytków, w 

związku z czym plan zawiera zapisy ochronne (dla tego 

budynku nakaz ochrony bryły i gabarytów) dla wszystkich 

obiektów objętych różnymi formami ochrony na obszarze 

planu miejscowego.  

 

Ad.11 Zgodnie z ustawą możliwość realizacji reklam nie jest 

obecnie regulowana w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego lecz w uchwałach krajobrazowych ustalających 

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 

 

Ad.12 Zgodnie z zapisami ustawy określenie minimalnych 

wskaźników miejsc parkingowych jest elementem 

obligatoryjnym projektu planu. Mając powyższe na uwadze w 

planie miejscowym określono wskaźniki wynikające z 

polityki parkingowej uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa.  

 

Ad.14 Projekt planu dopuszcza we wszystkich terenach dróg 

realizację obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury 

technicznej niezwiązanej funkcjonalnie z drogami, a ponadto 

np. w terenie KDLT.1 możliwość realizacji parkingów 

podziemnych. 

6 31.05.2019 r. [...]* Wnosi o: 

1) dopuszczenie funkcji hotelowej w przedmiotowym budynku, 

2) dopuszczenie możliwości budowy w obu podwórzach 

przedmiotowego budynku zadaszeń, w postaci lekkich, 

przeszklonych konstrukcji, 

3) dopuszczenie możliwości budowy garażu podziemnego pod 

budynkiem, z wjazdem i wyjazdem od strony ul. Wielopole, zgodnie  

z załącznikiem graficznym, 

4) dopuszczenie możliwości budowy zadaszenia nad wejściem do 

budynku (w porozumieniu i za zgodą konserwatora zabytków). 

124/1 2 

 

  

Ad.1 

Wniosek 

uwzględniony 

 

Ad.2 , 

Ad.3, Ad.4   

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 Ad.2 Zastrzeżenie: Projekt planu dopuszcza realizację 

przedmiotowych robót budowalnych i wprowadza możliwość 

zadaszenia tzw. lekką konstrukcją, jakkolwiek roboty te muszą 

uwzględniać oprócz wytycznych konserwatorskich również 

minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego.  

Ad.3 Zastrzeżenie: Projekt planu nie przewiduje i nie określa 

miejsc zjazdów i wjazdów na posesje, gdyż jest to zagadnienie 

związane późniejszym procesem budowalnym. 

Ad.4 Zastrzeżenie: plan dopuszcza w terenach dróg realizację 

obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, 

niezwiązanej funkcjonalnie z drogami. 

7 30.05.2019 r. [...]* Wnosi o: 

1) możliwość zlokalizowania obecnej funkcji mieszkalnej 

wielorodzinnej oraz usługowej, związanej z obsługą ruchu 

turystycznego, jak hotele, gastronomia i inne z tym związane, 

 

 

2) możliwość nadbudowy kamienic i nawiązania  

do istniejącego najwyższego budynku na danej  

ul. Skłodowskiej, Zamenhofa, Radziwiłłowskiej  

i Lubicz. 

Teren na 

północ od  

ul. 

Kopernika 

2 

 

MW, 

MW/U 

Ad.1 Wniosek 

częściowo 

uwzględniony 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.2  

Wniosek 

nieuwzględniony 

Ad.1 Projekt planu na podstawie wykonanych uwarunkowań i 

w zgodności ze studium określa tereny w których można 

realizować zabudowę mieszkaniową albo zabudowę usługową 

albo zabudowę mieszkaniowo-usługową.  

 

Ad.2 Projekt planu zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi 

w przypadku nadbudowy, precyzyjnie określa wysokość 

górnej krawędzi elewacji lub wysokość kalenicy budynku w 

nawiązaniu do budynków sąsiednich (wyższych i niższych). 

Działanie takie tworzy unikatowy skyline poszczególnych ulic 

nie wprowadzając monotonii w pierzejach ulicznych.  

8 31.05.2019 r. [...]* 

Otley Sp. z o.o. 

Wnosi o: 

1) dopuszczenie zabudowy w granicach działki budowlanej inwestycji, 

 

101 2 

 

U.3 Ad.1  

Wniosek 

uwzględniony 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) dopuszczenie rozbudowy istniejących  kubaturowych nadbudów 

pomieszczeń technicznych i wyjść z klatek schodowych na dachu 

poprzez uzupełnienie o funkcje użytkowe łączące w/w elementy 

kubaturowe do wysokości najwyższego istniejącego elementu 

kubaturowego na dachu, 

3) dopuszczenie możliwości budowy parkingu podziemnego 

znajdującego się pod dziedzińcem  

i oficyną, 

 

4) dopuszczenie częściowej zabudowy dziedzińca, 

 

5) dopuszczenie nadbudowy oficyny lub budowy nowego budynku 

oficyny w miejscu istniejącej, do wysokości budynku frontowego, 

 

 

6) zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na 

poziomie obecnego stanu zagospodarowania, 

 

7) dopuszczenie zmiany sposobu użytkowania budynku istniejącego i 

dopuszczenie w budynku nowoprojektowanym lub nadbudowanym 

oficyny funkcji zamieszkania zbiorowego. 

Wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

 

Ad.3  

Wniosek 

uwzględniony 

 

Ad.4, Ad. 5 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 

 

 

 

Ad.7  

Wniosek 

uwzględniony 

 

 

Ad.2  

Wniosek 

Nieuwzględniony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.6  

Wniosek 

nieuwzględniony 

 

Ad.2 Przedmiotowe roboty budowalne byłby możliwe pod 

warunkiem, że nie przekraczają określonej w planie 

maksymalnej wysokości zabudowy. Obecnie budynek dawnej 

Poczty Głównej przekracza maksymalną wysokość zabudowy, 

określoną w studium, w związku z czym opisanie roboty 

budowlane są niemożliwe do wykonania zgodnie z 

ustaleniami projektu planu.  

 

Ad.4, Ad.5 Zastrzeżenie: Przedmiotowe roboty budowalne są 

możliwe do wykonania pod warunkiem zachowania 

określonego w projekcie planu wskaźnika minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej dla danego terenu. 

 

Ad.6 Wartość minimalnego wskaźnika terenu biologicznie 

czynnego została określona w studium, a zgodnie z art. 15 

ustawy plan miejscowy musi być zgodny z tym dokumentem. 

Zgodnie ze studium w centrum Krakowa należy ograniczać 

zabudowę wnętrz kwartałów urbanistycznych, w związku z 

czym nie ma możliwości utrzymania obecnego 0% wskaźnika 

powierzchni biologicznie czynnej. Zgodnie z zapisami 

projektu planu przy realizacji robót budowalnych 

polegających na budowie lub rozbudowie wymagane jest 

przywrócenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do 

poziomu minimum 16%. 

9 3.05.2019 r. [...]* 

Lubicz Proporties  

Sp. z o.o. 

Wnosi o: 

1) dopuszczenie funkcji zamieszkania zbiorowego oraz innych 

funkcji usługowych w kondygnacji parteru i piwnic,  

2) dopuszczenie zadaszeń stanowiących kontynuację funkcji 

budynków (zadaszenie fragmentów podwórzy lekką konstrukcją 

stalową) – zgodnie z załączonymi decyzjami WZ, 

3) dopuszczenie nadbudowy budynki przy  

ul. Lubicz 3 do wysokości kalenicy 17,5 m i wysokości ścianki 

kolankowej od strony podwórka 17,0 m – zgodnie z opinią 

WUOZ. 

Wraz z uzasadnieniem i załącznikami. 

1, 

3 

2 

 

MW/U.1 Ad.1, Ad.3   

Wniosek 

uwzględniony 

 

Ad.2 

Wniosek 

uwzględniony z 

zastrzeżeniem 

 

  

 

 

 

Ad.2 Zastrzeżenie: Przedmiotowe roboty budowalne są 

możliwe pod warunkiem zachowania określonej w planie 

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla danego 

terenu. 

 

 

 

10 30.05.2019 r. [...]* Wnosi o: 

1) możliwość nadbudowy istniejącego budynku  

do wysokości sąsiedniego, oznaczonego nr 33,  

przy tej samej ulicy, 

2) możliwość zmiany istniejącej funkcji mieszkalnej na usługową 

(hotele i restauracje), ze względu  

na bliskość dworca PKP i autobusowego, oraz  

na istniejące w okolicy inne hotele i pensjonaty, oraz restauracje i 

kawiarnie. 

8 2 

 

 Ad.1 

Wniosek 

uwzględniony 

częściowo 

 

Ad.2  

Wniosek 

uwzględniony 

 

 Ad.1 Projekt planu zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi 

dopuszcza nadbudowę przedmiotowego budynku ale nie do 

wysokości budynku nr 33. Projekt planu precyzyjnie określa 

wysokość nadbudowy w nawiązaniu do budynków sąsiednich 

(wyższych i niższych). Działanie takie tworzy unikatowy 

skyline poszczególnych ulic nie wprowadzając monotonii w 

pierzejach ulicznych. 

 

[...]* - Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Marceli Łasocha – Starszy Inspektor w Wydziale 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 „Wesoła – Zachód”, 

• ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.). 

2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z edycji projektu planu przygotowanego do skierowania do opiniowania i uzgodnień zgodnie z art. 17 ust 6 ustawy. Te ustalenia projektu 

planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy. Rozpatrzenie wniosków nie jest rozstrzygnięciem ostatecznym, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej kolejnych etapach mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, 

faktyczne i prawne, które zdecydują o ostatecznych rozstrzygnięciach w planie. 

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

 


