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Załącznik do Zarządzenia Nr 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I ROZPOZNANIA PISM ZŁOŻONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEJ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

CZĘŚCI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „KOBIERZYŃSKA” 

W TYM UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU TEGO PLANU 
 

 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu odbyło się w okresie od dnia 12 października do dnia 9 listopada 2020 r.  

Termin wnoszenia uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu planu oraz uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu w tej sprawie 

upłynął z dniem 23 listopada 2020 r. 

W poniższym wykazie zostały wyszczególnione złożone uwagi i pisma. 

 

Lp. 
NR 

UWAGI 

DATA 

WNIESIENIA 
UWAGI 

IMIĘ I NAZWISKO lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 
(adres w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

(pełna treść znajduje się w dokumentacji planistycznej) 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 
(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego uwagą) 

PRZEZNA-

CZENIE 

nieruchomości 
w projekcie 

planu 

ROZSTRZYGNIĘCIE PREZYDENTA 
MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE 

ROZPATRZENIA UWAGI DO 

PROJEKTU PLANU 
UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia uwag – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 
uwzględnionych częściowo) 

DZIAŁKA 
OBRĘB 

(Podgórze) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘD-
NIONA 

 

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

1.  1 16.10.2020 FYI Investments  

Sp. z o.o. Sp. k. 

 

[…]* 

Wnosi o: 

1. przeznaczenie przedmiotowych nieruchomości w całości pod 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub 

usługowej (MW/U.6) z uwzględnieniem działek nr 171/3, 

172/9 oraz 172/11; 

 

 

 

 

2. przeznaczenie na teren zielony pobliskich działek nr 177, 

178/1, 178/2 i 176 stanowiących własność gminy, 

bezpośrednio przylegających do wyznaczonego w aktualnym 

projekcie planu terenu ZPz.6, zwłaszcza działki nr 177 (lub 

odpowiedniej części tej działki). 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

171/3, 

172/9 

172/11 

171/5 

171/6 

172/5 

172/13- 

172/17 

 

177 

178/1 

178/2 

176 

33 ZPz.6 

 

 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

--- 

Ad. 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2. 

--- 

Ad. 1 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie wprowadza się zmiany przeznaczenia 

wskazanych działek. Stosując zasadę zrównoważonego rozwoju a także 

równoważenia interesów publicznych jak i prywatnych oraz zapisy Studium, 

poszerzono teren zieleni urządzonej ZPz.6 w celu ochrony istniejącej zieleni 

w otoczeniu istniejącego pomnika przyrody oraz w celu zapewnienia 

mieszkańcom odpowiedniej jakości życia. Poszerzenie ww. terenu 

położonego pomiędzy zabudową mieszkaniową wielorodzinną 

a projektowaną ul. 8 Pułku Ułanów ma przestrzenne uzasadnienie.  

 

Ad. 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

 

49 17.11.2020 FYI Investments  

Sp. z o.o. Sp. k. 

 

[…]* 

[…]* 

 

2.  2 20.10.2020 […]* 

 

Wnosi o ustalenie maksymalnej wysokości budynków obszaru 

wskazanego w mpzp jako MW.14 i MW.16 nie większej 

niż 15 m. 

 

Pismo zawiera uzasadnienie. 

MW.14 

MW.16 

 Błąd! 

Nieprawidł

owe łącze. 

--- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany wysokości zabudowy w terenach: MW.14 i MW.16 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

3.  3 26.10.2020 […]* 

[…]* 

 

Wycofują się z treści przesłanej uwagi Wdo pierwszej wersji 

wyłożonego planu i wnoszą o przeznaczenie terenu KDD.20 

zgodnie z jego dotychczasowym zagospodarowaniem tj. jako 

ciąg pieszy i rowerowy – co znalazło odzwierciedlenie 

w I wyłożeniu mpzp. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

4.  4 08.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W projekcie planu, w terenach MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 wprowadzono nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego wyłącznie dla garaży podziemnych. Nakaż 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

Ad. 1, 3-6 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1, 3 -6 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1, 3 -6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj.: 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.16, 
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taki powinien objąć także budynki mieszkalne – tak jak 

w terenach MW.14, MW.15 i MW.16; 

3. W terenie MW.11 i MW.12 wprowadzono pas zieleni – 

należy go rozszerzyć tak, aby tereny ZPw.4 i ZPz.4 i strefa 

zieleni osiedlowej zostały połączone i tworzyły jedną 

całość, a tak wyznaczony teren uzyskał status zieleni 

urządzonej (ZP); 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych dwóch 

stref ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie terenu MW/U.6 pod zieleń urządzoną. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

MW/U.6 MW/U.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

5.  5 10.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

7. W projekcie planu, w terenach MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 wprowadzono nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego wyłącznie dla garaży podziemnych. Nakaż 

taki powinien objąć także budynki mieszkalne – tak jak 

w terenach MW.14, MW.15 i MW.16; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1- 6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

Ad. 1- 6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach: MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

6.  6 10.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.12 – wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

3. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować nie tylko na garażach 

ale także na budynkach; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

jego szerokość sięgała aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11:  

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 4, 6- 8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 
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a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

7.  7 10.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować nie tylko na garażach 

ale także na budynkach mieszkalnych; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

8.  8 10.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować nie tylko na garażach 

ale także na budynkach; 

4. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

jego szerokość sięgała aż do terenu ZPz.4; 

5. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

6. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

12 m oraz wykluczenie zabudowy głębokiej (garaże 

podziemne); 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

9.  9 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 3, 5, 6 

--- 

 

Ad. 1- 3, 5, 6 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-3, 5, 6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 
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4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować nie tylko na garażach 

ale także na budynkach mieszkalnych; 

5. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

12 m oraz wykluczenie zabudowy głębokiej (garaże 

podziemne); 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

10.  10 10.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować nie tylko na garażach 

ale także na budynkach; 

4. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

jego szerokość sięgała aż do terenu ZPz.4; 

5. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 12 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych. 

 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4- 7 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4- 7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4- 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

11.  11 10.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej; 

6. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP np. 

park); 

7. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 12 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4- 8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

12.  12 10.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, 

MW/U.6 
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3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować nie tylko na garażach 

ale także na budynkach; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 12 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

6. W terenie MW.14 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW/U.6 MW/U.6  

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

13.  13 10.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

3. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować nie tylko na garażach 

ale także na budynkach; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

14.  14 12.11.2020 […]* 

[…]* 

 

Uwaga 1:  

Czy wprowadzone do planu rozwiązania są wystarczające aby 

zabezpieczyć kwestię wykluczenia obsługi komunikacyjnej 

z terenów MW15 oraz MNi/MWn.6 i przyległych w kierunku 

ulicy Podhalańskiej? 

Sądzimy że w obecnym kształcie będzie to nie do końca 

skuteczne. Bardzo prosimy o wyjaśnienie naszych wątpliwości 

i prosimy o zabezpieczenie osiedla domów MN przy ulicy 

Podhalańskiej. Z naszej strony chcemy pokazać nasze 

stanowisko i również wątpliwości aby finalnie plan w sposób 

skuteczny zabezpieczał nasze osiedle. Wykluczamy budowę 

rozwiązań komunikacyjnych prowadzących do obsługi terenów 

z zabudową wielorodzinną poprzez dojazdy na terenach 

jednorodzinnych w szczególności rozwiązania transgraniczne 

prowadzące do generowania intensywnego ruchu budowlanego 

i kołowego. 

Cel: Zastosowane w planie rozwiązania powinny zapobiegać 

tworzeniu zarówno legalnych jak i nielegalnych dojazdów 

do ulicy Podhalańskiej jak też zapobiec stworzeniu dojazdu 

budowlanego do terenów MW.15 i MNi/MWn.6 na którym 

będą prowadzone intensywne prace budowlane. Dodatkowo 

należy wykluczyć możliwość potraktowania tego dojazdu jako 

dodatkowy bądź alternatywny, który wynikowo może być 

użytkowany bardziej intensywnie niż podstawowy (Do 8 Pułku 

Ułanów) ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla 

MW.15 
MNi/MWn.6 

 MW.15 
MNi/MWn.6 

Ad. 1, 2 a, 2b, 

3b, 3c 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 2 a, 2b, 

3b, 3c 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3a 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 2 a, 2b, 3b, 3c 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj.: 

− wyznaczenia dojazdów w terenie MW.15  

−  rozwiązań komunikacyjnych w terenach MW.15 i MNi/MWn.6  

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem (dz. 113/4, 113/7) 

strefy ochrony zieleni osiedlowej 

− i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

Wprowadzony na fragmencie działki 113/7 szraf zostanie usunięty. 

 

Ad. 3a 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony zakaz realizacji 

dojść oraz dojazdów dla strefy ochrony zieleni osiedlowej. Zapisy projektu 

planu są wystarczające dla wykluczenia ww. zainwestowania.   
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mieszkańców terenów sąsiadujących i ich posesji w tym 

znaczącego pogorszenia warunków bytowych i naruszenia 

posesji w wyniku nadmiernego ruchu kołowego 

transgranicznego i budowlanego. 

 

Uwaga 2:  

W planie nie zostało wpisane wprost że obsługa drogowa 

wszystkich działek z MW15 i MNi/MWn.6 oraz okolicznych 

obszarów dla ruchu kołowego i budowlanego jest realizowana 

tylko bezpośrednio bądź pośrednio do KDD18 co było 

uwzględnione w uwagach jako zasadne. Dodatkowo część 

działek z obszaru MW.15 pozostaje bez prawnego 

i faktycznego dojazdu o odpowiednich parametrach. 

a) Sądzimy, że ten problem należy rozwiązać przez 

zaproponowanie odpowiednich rozwiązań 

komunikacyjnych w terenach M W.15 i MNi/MWn.6 które 

będą miały rangę prawa miejscowego. Dowolność 

w zakresie rozwiązań komunikacyjnych może skutkować 

w przyszłości niedowładem komunikacyjnym i budową 

rozwiązań kosztem terenów sąsiadujących. 

b) Rozwiązania te powinny zostać wprowadzone formalnie 

do planu, pokazane na rysunku planu i opisane. 

Pozostawienie wielu działek bez odpowiedniej 

komunikacji formalnie oznacza, że tereny te nie będą 

odpowiadać kwalifikacji MW15 i MNi/MWn.6. 

Prosimy o informację i wyjaśnienie, czy będą i jakie 

to będą rozwiązania? 

Czy planowane są dojazdy do KDD18? 

Czy będzie zrealizowany scenariusz rozbudowy drogi 

na działce 373/1 jak było to komunikowane podczas 

pierwszej dyskusji publicznej (fragment Gość nr IV)? 

 

Uwaga 3:  

Dodatkowo sądzimy, że: 

a) Należy w strefie ochrony zieleni osiedlowej wpisać zakaz 

tworzenia dojść i dojazdów w miejsce usuniętego zakazu 

który obowiązywał tylko w obszarze MW.15 (Par 8 p. 11 u 

4) i Par 15 p 2. Po usunięciu punktu Par 8 p. 11 u 4) 

i modyfikacji Par 15 p.2 w obecnym brzmieniu obu 

paragrafów zakaz tworzenia dojazdów nie jest do końca 

jasny - w szczególności dotyczy to kwestii pojęć dojazdów 

niewyznaczonych i wyznaczonych. 

Dla przykładu: Czy obecny dojazd gruntowy od strony ulicy 

Podhalańskiej na działce 113/7 jest wyznaczony czy też nie? 

(Nie chcemy aby dojazd na działce 113/7 leżący w planie 

„Borek Fałęcki Północ” był używany wynikowo do obsługi 

ruchu transgranicznego i budowlanego generowanego 

z terenu planu „Kobierzyńska”). 

Dodatkowo w Par 8 p. 11 u 4 zakazu w ogóle nie ma. Takie 

wątpliwości nie wystąpią kiedy będzie ustanowiony zakaz 

bez wyjątków. 

b) Należałoby rozszerzyć strefę ochrony zieleni osiedlowej 

na działkę 113/4 aby strefa ochrony zieleni osiedlowej 

zachowała ciągłość. Wtedy strefa będzie w pełni spełniać 

swą funkcję ochronną. Na działce 113/4 obecnie nie ma 

zabudowy w formie domu jednorodzinnego - taki obrys jest 

widoczny tylko na mapie. Nie trwa też żadna budowa. 

Działka ta niczym nie różni się od działek sąsiednich na 

których ma zostać ustanowiona strefa. Prawdopodobnie 

zostanie wykorzystana również jako MW jak wszystkie inne 

okoliczne działki w MW15. Nie rozumiemy więc tworzenia 

tu wyjątku. Powinno się zachować ciągłość strefy. 

c) Należałoby zaznaczyć czerwona ramka wskazująca zmiany 
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(zgodnie z oznaczeniami planu) fragment działki 113/7 

będącej w obszarze tworzonego planu .„Kobierzyńska” (jak 

rozumiemy już jest przypisany do strefy ochrony zieleni 

osiedlowej i zaznaczony paskami oraz zaznaczyć ramką 

nową strefę na działce 113/4. 

15.  15 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenie MW.14 – poszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

16.  16 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (np. zieleń parkową); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych). 

 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

17.  17 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować nie tylko na garażach 

ale także na budynkach; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 
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ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych. 

 

 

 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

18.  18 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

jego szerokość sięgała aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 12 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12). 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

Ad. 1-5, 7,  8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

19.  19 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (np. zieleń parkową); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

jego szerokość sięgała aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12). 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

20.  20 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (np. zieleń parkową); 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

4. W terenie MW.14 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 6, 8 

--- 

 

Ad. 1- 6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1- 6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 
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5. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

jego szerokość sięgała aż do terenu ZPz.4; 

6. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

7. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych. 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

21.  21 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

5. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

8. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

22.  22 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenie MW.12: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw pod zieleń urządzoną (ZP np. park); 

5. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

6. W terenie MW.14 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 
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7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

23.  23 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

jego szerokość sięgała aż do terenu ZPz.4; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

8. W terenie MW.14 – poszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

24.  24 12.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

6. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP np. 

park); 

7. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 12 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

8. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

Ad. 1-3, 5-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

25.  25 16.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (np. zieleń parkową); 

2. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP np. park); 

4. W terenie MW.11: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16  

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1-5, 7 

--- 

 

Ad. 1-5, 7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

Ad. 1-5, 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 
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5. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

6. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

7. W terenie MW.14 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej. 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

26.  26 16.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

4. W terenie MW.12: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych; 

7. W terenie MW.14 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

27.  27 16.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (np. zieleń parkową); 

2. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

4. W terenie MW.14 – poszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

8. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych). 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6- 8 

--- 

Ad. 1-4, 6- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

Ad. 1-4, 6- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 254 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

28.  28 16.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

jego szerokość sięgała aż do terenu ZPz.4; 

3. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1- 7 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1- 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 
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zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW/U.6 MW/U.6  

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

29.  29 16.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

5. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.15,  MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

30.  30 16.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

6. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy; 

7. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6- 8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 
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zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

31.  31 17.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

3. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP np. 

park); 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

6. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.14 – przeznaczenie go w całości pod park 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

Ad. 1-5, 7, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie  MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

32.  32 18.11.2020 […]* Wnoszą o: 

1. rezygnację z wyznaczenia terenu KDD.20 na rzecz ciągu 

pieszego KDX; 

2. przeznaczenie części terenu działek pod park linearny 

którego brak jest w tej okolicy, a realizowany ciąg pieszy 

jest jego początkiem. 

 

Uwagi zawierają obszerne uzasadnienie. 

169/8 

169/3 

169/10 

169/11 

169/7 

119/5 

122/17 

34 KDD.20 

 

 Ad. 1, 2 

nieuwzględniona 

Przeważająca część działek nr: 

− 122/17 – położona  jest w Terenie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej istniejącej o symbolu MWi.1 

− 119/5 – położona jest w Terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

o symbolu MN.3 

Ponadto niewielki fragment działki nr 169/7 położony jest w Terenie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej o symbolu MWi.31 

Pisma w tym zakresie nie stanowią uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, 

gdyż dotyczy części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do 

publicznego wglądu i w związku z tym nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

 

Ad. 1, 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu oraz przeznaczony w części pod park linearny.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem.. 

33 18.11.2020 […]* 

50 18.11.2020 […]* 

51 19.11.2020 […]* 

53 19.11.2020 […]* 

54 19.11.2020 […]* 

56 19.11.2020 […]* 

57 19.11.2020 […]* 

58 19.11.2020 […]* 

59 19.11.2020 […]* 

60 19.11.2020 […]* 

61 19.11.2020 […]* 

62 19.11.2020 […]* 

70 20.11.2020 […]* 

71 20.11.2020 […]* 

72 20.11.2020 […]* 

93 23.11.2020 […]* 
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94 23.11.2020 […]* 

95 23.11.2020 […]* 

96 23.11.2020 […]* 

97 23.11.2020 […]* 

98 23.11.2020 […]* 

99 23.11.2020 […]* 

100 23.11.2020 […]* 

101 20.11.2020 […]* 

132 23.11.2020 […]* 

142 23.11.2020 […]* 

152 23.11.2020 […]* 

153 20.11.2020 […]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

154 20.11.2020 […]* 

155 20.11.2020 […]* 

156 20.11.2020 […]* 

157 23.11.2020 […]* 

179 23.11.2020 […]* 

[…]* 

180 23.11.2020 […]* 

181 23.11.2020 […]* 

182 23.11.2020 […]* 

207 23.11.2020 […]* 

208 23.11.2020 […]* 

209 23.11.2020 […]* 

210 23.11.2020 […]* 

219 23.11.2020 […]* 

230 23.11.2020 […]* 

232 20.11.2020 […]* 

234 23.11.2020 Wspólnota 

Mieszkaniowa ul. 

Zalesie 46 w 

Krakowie 

reprezentowana 

przez […]* 

235 23.11.2020 […]* 

236 20.11.2020 […]* 

271 23.11.2020 Zarządca Wspólnoty 

Mieszkaniowej 

Zalesie 50 

Nawigator 

Nieruchomości 

[…]* 
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272 23.11.2020 Zarządca Wspólnoty 

Mieszkaniowej 

Zalesie 48 

Nawigator 

Nieruchomości 

[…]* 

273 23.11.2020 […]* 

290 23.11.2020 […]* 

291 23.11.2020 […]* 

292 23.11.2020 […]* 

293 23.11.2020 […]* 

294 23.11.2020 […]* 

295 20.11.2020 […]* 

296 20.11.2020 […]* 

340 23.11.2020 […]* 

341 23.11.2020 […]* 

398 23.11.2020 […]* 

399 23.11.2020 […]* 

400 23.11.2020 […]* 

403 23.11.2020 […]* 

413 23.11.2020 […]* 

420 23.11.2020 […]* 

33.  34 17.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

5. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5 

--- 

 

Ad. 1-5 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-5 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie  MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

34.  35 17.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenie MW.14 – zwiększyć powierzchnię zieleni, 

przynajmniej poszerzając wyznaczone strefy ochrony 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 3- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

35.  36 16.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

Ad. 1, 3- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

36.  37 16.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

5. Poszerzenie pasa zieleni pomiędzy terenem ZPz.4 

a terenem ZPw.4 i MW.9; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

7. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4- 8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

Ad. 1, 2, 4- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie  MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 
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37.  38 17.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (np. park); 

4. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

5. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

8. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i  MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

38.  39 19.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3 

--- 

 

Ad. 1-3 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1- 3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6  

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanym terenie stref ochrony zieleni osiedlowej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

39.  40 18.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Poszerzenie pasa zieleni pomiędzy terenem ZPz.4 

a terenem ZPw.4 i MW.9; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 7 

--- 

 

Ad. 1- 7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

Ad. 1- 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie  MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

40.  41 17.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 
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zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (np. park); 

6. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i  MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

41.  42 17.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

2. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

5. Poszerzenie pasa zieleni pomiędzy terenem ZPz.4 

a granicą terenu MW.9; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 2-7 

--- 

 

Ad. 2-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 2-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11  

− zmiany parametrów zabudowy w terenie  MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 1 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24i 25 dach zielony to dach 

płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana dla 

terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

42.  43 17.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy; 

7. Poszerzenie pasa zieleni pomiędzy terenem ZPz.4 

a granicą terenu MW.9; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych). 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-3, 5-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie  MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

U Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

waga nieuwzględniona w zakresie wprowadzenia nakazu realizacji dachu 

zielonego intensywnego na budynkach mieszkalnych w terenach: MW.8, 

MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24i 25 dach zielony to dach 

płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana dla 

terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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43.  44 18.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

5. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m oraz wprowadzenie zakazu zabudowy głębokiej 

(garaży podziemnych). 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 5 

--- 

 

Ad. 1, 3- 5 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

Ad. 1, 3- 5 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów:  MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

44.  45 16.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.7 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-6, 8  

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie  MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

45.  46 17.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

6. Poszerzenie pasa zieleni pomiędzy terenem ZPz.4 

a granicą terenu MW.9; 

7. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 
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głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych. 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

46.  47 17.11.2020 […]* Wnosi o przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 

MW.15 i MW.16 na zieleń urządzoną. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

--- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów:  MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

47.  48 16.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

7. Poszerzenie pasa zieleni pomiędzy terenem ZPz.4 

a granicą terenu MW.9; 

8. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

48.  52 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

3. Zachowanie terenu MW.11 jako terenu zielonego – pod 

park, ogródek jordanowski, psi wybieg, plac zabaw 

z wykorzystaniem okolicznego potoku; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną ZP; 

5. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

6. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy 

do 11 m lub trzech kondygnacji; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

9. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

10. przeznaczenie nowych terenów pod zabudowę usługową – 

szkołę podstawową z boiskiem, żłobek samorządowy, 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7, 9-11 

--- 

 

Ad. 1-7, 9-11 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-7,  9-11 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru (w tym terenu 

MW.11) oraz  MW/U.6 (pod zieleń urządzoną lub pod usługi) 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

− dodatkowych zapisów dotyczących terenów dróg 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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przedszkole publiczne, place zabaw; 

11. w planach powinno być zaznaczone że drogi muszą być 

szersze niż te, które buduje się obecnie, a chodniki 

powinny być oddzielone od ruchu samochodowego przez 

pas zieleni. 

49.  55 19.11.2020 […]* Sprzeciwia się wpisaniu drogi KDD.20 łączącej ul. 

Kobierzyńską z ul. Drukarską. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

50.  63 19.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj.: 

− zmiany przeznaczenia terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

51.  64 19.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

8. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

52.  65 19.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

3. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

Ad. 1- 5, 7, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1- 5, 7, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 
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zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (np. park); 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych; 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

53.  66 19.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP); 

4. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

5. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych; 

7. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości zabudowy do 12 m; 

9. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

10. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

11. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

12. W terenie graniczącym z ul. Kobierzyńską, Zalesie, 

Torfową i Studzianki (m.in. dz. 379/1, 380/1) – wskaźnik 

powierzchni biologicznie czynnej powinien zostać 

zwiększony do 60% i zabezpieczony przed wjazdem 

samochodów. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MW.8 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MW.8 

 

Ad. 1, 3-12 

--- 

 

Ad. 1, 3-12 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-12 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.16,  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach  MW.11i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11,  MW.12 i MW.8 

− wprowadzenia do ustaleń projektu planu dodatkowych zapisów odnoście 

powierzchni biologicznie czynnej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

54.  67 19.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.12:  

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- --- Pismo nie może zostać potraktowane jako uwaga do projektu planu 

miejscowego, gdyż nie spełnia wymogów formalnych. Wymogiem 

koniecznym, zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) jest 

podanie imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 

siedziby. 

Jednocześnie wyjaśnia się iż postulaty zawarte  w przedmiotowym piśmie 

zostały ujęte oraz rozpatrzone w innych uwagach. 
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a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

55.  68 20.11.2020 

 

[…]* 

reprezentowany 

przez Radcę 

Prawnego […]* 

Wnosi o dopuszczenie stosowania również dachów płaskich. 377, 

378/5, 

378/6, 

379/1, 

379/2, 

379/3, 

379/4, 

380/1, 

380/2, 

380/3, 

382/5, 

382/6, 

383, 

381/1, 

381/2, 

381/3 

43 MW.8 --- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zasad kształtowania dachów w terenie MW.8 (§ 7 ust. 7) 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

171 19.11.2020 

 

[…]* 

reprezentowany 

przez Radcę 

Prawnego […]* 

 

[…]* 

56.  69 20.11.2020 […]* 

reprezentowany 

przez Radcę 

Prawnego […]* 

Wnosi o dopuszczenie stosowania również dachów płaskich. 5/6, 

5/11, 

6/18, 

6/21 

43 MW.8 

KDL.1 

--- --- Niewielkie fragmenty działek nr 380/3, 380/2, 380/1, 379/1, 377 położone 

są w Terenie drogi publicznej oznaczonym symbolem KDL.1. 

 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zasad kształtowania dachów w terenie MW.8 (§ 7 ust. 7) 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

172 19.11.2020 […]* 

reprezentowany 

przez Radcę 

Prawnego […]* 

[…]* 

224 23.11.2020 […]* 

reprezentowany 

przez Radcę 

Prawnego […]* 

 

[…]* 

57.  73 20.11.2020 […]* 

 

Protestuje przeciwko drodze KDD.20 łączącej ul. Kobierzyńską 

z ul. Drukarską. 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

58.  74 20.11.2020 […]* 

 

Wnosi o zachowanie wcześniejszych ustaleń dotyczących 

terenu KDD.20. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

59.  75 20.11.2020 […]* 

 

Wnosi o zmianę projektu rozbudowy ciągu pieszego (KDX.1) 

poprzez pozostawienie go w dotychczasowym przeznaczeniu – 

teren oznaczony w projekcie planu jako KDD.20. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

60.  76 20.11.2020 Wspólnota 

Mieszkaniowa „Na 

Wnosi o: 

1. zmianę projektu rozbudowy ul. prof. J. Wiśniewskiego 

 

KDD.3 

  

KDD.3 

Ad. 1 

 

Ad. 1 

nieuwzględniona 

Ad. 1 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 
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Wiśniach” 

 

[…]* 

[…]* 

poprzez pozostawienie jej w dotychczasowej szerokości, 

oznaczonej w projekcie planu jako KDD.3, 

2. zmianę projektu rozbudowy ciągu pieszego (KDX.1) 

poprzez pozostawienie go w dotychczasowym 

przeznaczeniu – teren oznaczony w projekcie planu jako 

KDD.20. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

 

 

KDD.20 

 

 

KDD.20 

 

 

 

--- dla 

południowej 

części terenu 

KDD.3 

dla północnej 

części terenu 

KDD.3 

--- dla 

południowej 

części terenu 

KDD.3 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. południowej części terenu KDD.3 i w związku z tym nie podlega 

rozpatrzeniu. 

Dla północnej części terenu KDD.3 (objętej ponownym wyłożeniem) - 

uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostawienia ul. J. Wiśniewskiego 

w dotychczasowej szerokości. 

Przedmiotowa ulica biegnie po działce, której szerokość jest 

niewystarczająca dla zapewnienia prawidłowych parametrów elementów 

pasa drogowego drogi publicznej – jezdni o szerokości 5,0, chodnika o 

szerokości 2,0 m, pobocza oraz pozostałych elementów pasa drogowego 

(m.in. odwodnienie oraz oświetlenie). 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

297 23.11.2020 […]* 

338 23.11.2020 […]* 

 

61.  77 20.11.2020 […]* 

 

Sprzeciwia się: 

1. przebiegowi linii rozgraniczających inwestycji drogowej 

KDZT.1 - przebiegają one w połowie łącznej powierzchni 

wskazanych działek, które są niezbędne do prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

2. poprowadzeniu linii tramwajowej w terenie KDZT.1; 

3. parametrom drogi oraz odległości między węzłami 

i skrzyżowaniami; 

4. szerokości ciągów pieszych i rowerowych 

poprowadzonych w drodze; 

Wnosi o: 

5. ochronę pasa zieleni przylegającego do działki nr 99/3 oraz 

rowu odwadniającego w ciągu ul. Obozowej; 

6. maksymalne ograniczenie intensywnej zabudowy 

w bezpośrednim sąsiedztwie Potoku Młynnego 

Kobierzyńskiego. 

99/1 

99/2 

99/3 

98/1 

98/2 

98/3 

 

 

 

 

99/3 

77 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

MN/U.1 

KDZT.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MW.11 

MW.12 

ZPw.2 

ZPw.3 

WS.2 

KDD.16 

KDZT.1 

Ad. 1-6 

--- 

Ad. 1-6 

--- 

Ad. 1-6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj.  

− terenu drogi publicznej klasy zbiorczej z wydzielonym torowiskiem 

tramwajowym, 

− zieleni oraz rowu w ciągu ul. Obozowej, 

− terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w sąsiedztwie Potoku 

Młynnego Kobierzyńskiego 

 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

62.  78 17.11.2020 […]* Sprzeciwiają się zmianie o zapisie w projekcie planu w zakresie 

zmiany terenu ciągu pieszego o symbolu KDX.1 na teren drogi 

publicznej klasy dojazdowej o symbolu KDD.20. 

 

Uwagi zawierają obszerne uzasadnienie. 

169/2 

169/3 

169/7 

169/8 

169/10 

169/11 

43 KDD.20  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

79 17.11.2020 […]* 

80 17.11.2020 […]* 

81 17.11.2020 […]* 

82 17.11.2020 […]* 

83 17.11.2020 […]* 

84 17.11.2020 […]* 

85 17.11.2020 […]* 

[…]* 

[…]* 

63.  86 17.11.2020 Rada i Zarząd 

Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek 

Fałęcki 

Wnosi o: 

1. zapewnienie skomunikowania działek w obszarze 

planowanym MW.15 z planowanymi drogami KDD.18 

i KDW.2 (przykładem jest działka nr 126/2, która powinna 

być skomunikowana z drogą publiczną); 

2. rozszerzenie strefy ochronnej zieleni osiedlowej 

w północnej części obszaru MW.15 na całą szerokość tej 

części bez możliwości tworzenia dojazdów od strony 

ul. Podhalańskiej; 

3. zapewnienie rozwiązań komunikacyjnych w nawiązaniu 

do ustaleń obowiązujących w miejscowych planach „Borek 

MW.15  MW.15 Ad. 1, 2 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 2 

--- 

Ad. 1, 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj.  

− wyznaczenia dojazdów w terenie MW.15 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych 

we wskazanym terenie stref ochrony zieleni osiedlowej 

 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

Jednocześnie wyjaśnia się, że zgodnie z § 15 „w przeznaczeniu 

poszczególnych terenów mieszczą się niewyznaczone na rysunku planu: 

dojścia piesze, dojazdy zapewniające skomunikowanie terenu działki 
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Fałęcki – Północ” i „8 Pułku Ułanów”.  

Ad. 3 

uwzględniona – 

zgodna z 

projektem 

planu 

z drogami publicznymi”. 

 

Ad. 3 

Uwaga uwzględniona – zgodna z projektem planu, nie wymaga ponowienia 

procedury planistycznej. 

Jednocześnie wyjaśnia się, że rozwiązania dla terenów komunikacyjnych, 

które podlegają ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu (KDD.16-

KDD.18, KDX.1) zostały ustalone w nawiązaniu do wymienionych 

obowiązujących planów miejscowych. 

64.  87 17.11.2020 […]*  

[…]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

Składają uwagi : 

1. § 13 ust 1. pkt. 2) i) KDD. 9 - ul. Sąsiedzka – 1x2; 

Wnosimy o zmianę zapisu na: 

a) KDD. 9 - ul. Sąsiedzka na odcinku od ul. Liściastej 

(KDD.8) do ul. Pszczelnej (KDD.6) - 1x1 

b) KDD. 9 - ul. Sąsiedzka na odcinku od ul. 

Kobierzyńskiej (KDL.l) do ul. Liściastej (KDD.8) - 

1x2. 

2. § 13 ust. 1. pkt. 2) k) KDD. 11 - ul. Magnolii - 1x2; 

Wnosimy o zmianę zapisu na: 

a) KDD.11 - ul. Magnolii na odcinku od ul. Magnolii-

boczna (KDD.10) do ul. Sąsiedzkiej (KDD.9) - 1x1 

b) KDD. 11 - ul. Magnolii na odcinku od ul. Magnolii-

boczna (KDD.10) do ul. Podhalańskiej (KDL.3) -1x2. 

3. § 13 ust. 1. pkt. 4)o) - „drogę w terenie KDD.9 - od 9 m 

do 16 m, z poszerzeniem do 28 m w rejonie skrzyżowania 

z drogą w terenie KDL.2; 

Wnosimy o zmianę zapisu na: 

a) drogę w terenie KDD. 9 - na odcinku od ul. Liściastej 

(KDD.8) do ul. Pszczelnej (KDD.6) - od 5 m do 6 m, 

b) drogę w terenie KDD.9 - na odcinku od ul. 

Kobierzyńskiej (KDL.l) do ul. Liściastej (KDD.8) – 

od 9 m do 16 m, z poszerzeniem do 28 m w rejonie 

skrzyżowania z drogą w terenie KDL.2. 

4. § 13 ust. 1. pkt. 4) q) - drogę w terenie KDD.11 - od 10 m 

do 11 m, z poszerzeniem do 19 m w rejonie skrzyżowania 

z drogą w terenie KDD.9 

Wnosimy o zmianę zapisu na: 

a) drogę w terenie KDD.11 - na odcinku od ul. Magnolii-

boczna (KDD.10) do ulicy Sąsiedzkiej (KDD.9) 

od 5 m do 6 m, z poszerzeniem do 10 m w rejonie 

skrzyżowania z drogą w terenie KDD.9, 

b) drogę w terenie KDD.11 - na odcinku od ul. Magnolii 

- boczna (KDD.10) do ul. Podhalańskiej (KDL.3)-od 

10 m do 11 m. Tekst: „z poszerzeniem do 19 m 

w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie KDD.9," -

wykreślić. 

5. Jest w projekcie planu - § 13 ust. 2 – „Rozbudowa 

istniejącego układu komunikacyjnego obejmuje budowę 

nowych odcinków dróg w terenach: KDGP.1, KDZT.1, 

KDZT.2, KDL.2, KDL.3, KDD.10, KDD.15, KDD.16, 

KDD.17, KDD.18, budowę nowych ciągów pieszych 

w terenach KDX.1, KDX.2, KDX.3, KDX.4 oraz 

przebudowę dróg w terenach KDL.1, KDL.3, KDD.1, 

KDD.2, KDD.4, KDD.6, KDD.7, KDD.8, KDD.9, KDD.10, 

KDD.13, KDD.15, KDD.19, KDD.20”  

Wnosimy o zmianę ww. zapisu polegającego na: 

a) wykreśleniu drogi KDD.9 na odcinku od ul. Liściastej 

(KDD.8) do ul.  Pszczelnej (KDD.6) z dróg 

przewidzianych do przebudowy, w związku z jej 

docelową przebudową i prawidłowo zatwierdzoną 

organizacją ruchu (zał.), 

b) wykreśleniu drogi KDD.11 na odcinku od ul. Magnolii 

– boczna (KDD.10) do ul. Sąsiedzkiej (KDD.9) z dróg 

752/2, 

758/2, 

137/2, 

743/34 

 

 

KDD.9 

KDD.11 

33 MN.10 

KDD.9 

KDD.11 

Ad. 1-6 

--- 

Ad. 1-6 

--- 

Ad. 1- 6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj.  

− przebiegu, szerokości i przebudowy terenów dróg publicznych klasy 

dojazdowej o symbolach KDD.9 i KDD.11 

− nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie MN.10 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 
88 16.11.2020 […]*  

[…]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 
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przewidzianych do przebudowy, w związku z jej 

docelową przebudową i prawidłowo zatwierdzoną 

organizacją ruchu (zał.). 

6. Stosownie do powyższych uwag, wnosimy również 

o odpowiednie wprowadzenie poprawek w „Rysunku 

Planu” w zakresie korekty: linii rozgraniczających dla 

drogi KDD.9 i KDD.11 oraz odpowiednio 

nieprzekraczalnych linii zabudowy na działkach 752/2, 

758/2, 137/2, 743/34. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

65.  89 16.11.2020 Towarzystwo na 

Rzecz Ochrony 

Przyrody 

 

[…]* 

 

Wnosi o: 

1. zagospodarowanie nieruchomości przeznaczonych jako 

zabudowa wielorodzinna MW.14 jako park służący ochronie 

przyrody, rekreacji i wypoczynku mieszkańców. 

Nieruchomość ta powinna być uwzględniona w planie 

zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni 

urządzonej - ZP. 

2. zagospodarowanie nieruchomości przeznaczonych jako 

zabudowa wielorodzinna MW.16 jako tereny zieleni 

urządzonej (ZP). 

3. zagospodarowanie nieruchomości przeznaczonych jako 

zabudowa wielorodzinna MW.15 jako tereny zieleni 

urządzonej (ZP) o charakterze rekreacyjnym (np. miejsca 

zabaw dla dzieci, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, 

boiska, polana rekreacyjna, itp.). Nieruchomość ta powinna 

być uwzględniona w planie zagospodarowania 

przestrzennego jako tereny zieleni urządzonej - ZP. 

4. zagospodarowanie nieruchomości przeznaczonych jako 

zabudowa wielorodzinna MW.11 jako park służący ochronie 

przyrody, rekreacji i wypoczynku mieszkańców, 

z dopuszczeniem miejsc zabaw dla dzieci, terenowych 

urządzeń sportu i rekreacji, polany rekreacyjnej w części 

zwaloryzowanej jako obszar o przeciętnym walorze 

przyrodniczym. Nieruchomość ta powinna być 

uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego 

jako tereny zieleni urządzonej - ZP. 

5. zagospodarowanie nieruchomości przeznaczonych jako 

zabudowa wielorodzinna MW.12 jako park służący ochronie 

przyrody, rekreacji i wypoczynku mieszkańców. 
Nieruchomość ta powinna być uwzględniona w planie 

zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni 

urządzonej - ZP. 

6. przeznaczenie nieruchomości przeznaczonych jako 

zabudowa wielorodzinna MW.8 jako dopełnienie (ale 

obowiązkowe) - tereny zieleni urządzonej o charakterze 

rekreacyjnym (np. miejsca zabaw dla dzieci, terenowe 

urządzenia sportu i rekreacji, boiska, polana rekreacyjna, 

itp.). 

7. przeznaczenie nieruchomości przeznaczonych jako 

zabudowa wielorodzinna lub usługowa MW/U.6 jako 
dopełnienie (ale obowiązkowe) - tereny zieleni urządzonej 

o charakterze rekreacyjnym (np. miejsca zabaw dla dzieci, 

terenowe urządzenia sportu i rekreacji, boiska, polana 

rekreacyjna, itp.), za zabezpieczeniem rosnących drzew. 

8. Jako powierzchnia biologicznie czynna na terenie planu była 

uznawana wyłącznie powierzchnia na gruncie rodzimym – 

w świetle obowiązujących przepisów prawnych 

rozporządzenie, w sprawie warunków technicznych, jakim 

muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza do 

polskiego porządku prawnego definicję terenu biologicznie 

czynnego, ale to nie oznacza, że w miejscowym planie 

zagospodarowania, należy stosować taką samą definicję. 

   

MW.14 

 

 

 

 

 

MW.16 

 

 

MW.15 

 

 

 

 

 

 

MW.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

MW.12 

 

 

 

 

 

MW.8 

 

 

 

 

MW/U.6 

 

Ad. 1-12 

--- 

Ad. 1-12 

--- 

Ad. 1-12 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.8, MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, 

MW.16,  MW/U.6 

− zmiany definicji oraz wprowadzenia do ustaleń projektu planu 

dodatkowych zapisów odnoście powierzchni biologicznie czynnej 

− wprowadzenia obowiązku realizacji inwestycji, które powinny być 

uruchomione jednocześnie z oddaniem do użytku pierwszych obiektów 

mieszkalno-biurowych 

− wprowadzenia zakazu usuwania drzew 

− wprowadzenia obowiązku stosowania technologii proekologicznych  

− wprowadzenia obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań w zakresie 

infrastruktury technicznej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 
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Można więc inne definicje. Nie ma więc przeszkód, żeby 

zdefiniować teren biologicznie czynny w planie miejscowym 

np. w ten sposób, że jako teren biologicznie czynny nie 

uznaje się dachów i tarasów. Przepisy w/w rozporządzenia 

mają pełnić funkcję ochronną, a przedmiotem tej ochrony 

jest przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo 

mieszkańców/użytkowników obiektów budowlanych. Nic 

więc nie stoi na przeszkodzie, aby zwiększyć poziom tej 

ochrony, nie można go natomiast obniżyć - dobrze byłoby 

załączyć do wniosku opinię prawną, że można wprowadzić 

zapis ograniczający powierzchnię biologicznie czynna tylko 

do powierzchni na gruncie rodzimym. Wprowadzenie 

obowiązku zabezpieczenia powierzchni biologicznie czynnej 

przed wjazdem samochodami, celem zapobieżenia 

przekształcaniu jej w parkingi. 

9. Zapisy planu powinny zawierać obowiązek realizacji 

inwestycji, które powinny być uruchomione jednocześnie 

z oddaniem do użytku pierwszych obiektów mieszkalno-

biurowych: 

a) usług edukacyjnych i celu publicznego (obiekty ochrony 

zdrowia, przedszkola, domy opieki społecznej i placówki 

opiekuńczo-wychowawczych, dom kultury, żłobek), 

b) budowy parków osiedlowych, niezależnie 

od zabezpieczenia istniejących cennych przyrodniczo 

terenów zieleni. 

10. Wprowadzenie zakazu usuwania drzew na których 

usunięcie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. 

W przypadku niezbędnego usunięcia drzew konieczność 

wykonania kompensacji przyrodniczych w postaci nowych 

nasadzeń w ilości i o obwodach nie mniejszych od ilości 

i obwodów drzew usuwanych z zastosowaniem gatunków 

rodzimych. 

11. Nowe zagospodarowanie terenu i architektura powinny 

obowiązkowo uwzględniać najnowocześniejsze 

technologie proekologiczne. Rozwiązania w zakresie: 

zagospodarowania, spełnienia uwarunkowań 

przyrodniczych, konstrukcji, komunikacji, materiałów 

wykończeniowych, instalacji muszą odpowiadać wysokim 

standardom energooszczędności i nowoczesnych 

technologii proekologicznych, w tym obowiązek: 

a) w zakresie instalacji i charakterystyki energetycznej 

konieczność stosowania rozwiązań wykorzystujących 

odnawialne źródła energii (np. energia słoneczna, 

pompy ciepła); 

b) zagospodarowania wszystkich dachów jako instalacji 

fotowoltaicznych lub/ i zielonych dachów (dach 

obsadzony trwale roślinnością), terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych, kawiarnianych, innych celów 

użytkowych; 

c) kształtowanie elewacji budynków w formie zieleni na 

ścianach lub wertykalnych ogrodów. 

12. Infrastruktura techniczna podziemna obowiązkowo 

realizowana w tunelu wieloprzewodowym i zabezpieczona 

przed penetracją przez korzenie rosnących i planowanych 

do posadzenia drzew, w celu ograniczenia rozrostu 

powierzchni przeznaczonej pod wykonanie infrastruktury, 

ułatwienie jej napraw i konserwacji oraz uniknięcia strat w 

drzewostanie podczas prac remontowo-konserwacyjnych. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

66.  90 20.11.2020 F.R.S. Inter-Bud  

Sp. z o.o. Sp.k. 

 

Wnosi o: 

1. dopuszczenie do realizacji dachów płaskich dla zabudowy 

mieszkalnej wielorodzinnej kształtowanych w formie 

67/1 

69 

72/2 

43 WS.1, 

ZPw.4, 

ZPz.4, 

Ad. 1-5, 7 

--- 

Ad. 1-5, 7 

--- 

 

Działki położone są w terenach: 

− nr 67/1 i nr 69 – WS.1, ZPw.4, MW.11, KDD.16, ZPz.4, ZI.2, KDZT.2 

− nr 72/2 i nr 72/3 – MNi/MWn.5 
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[…]* 

 

tarasów i stropodachów; 

2. korektę maksymalnej wysokości dla zabudowy mieszkalnej 

wielorodzinnej obszaru MW.11 i MNi/MWn.5 do wartości 

17 m (dla dachów płaskich) oraz 19 m (dla dachów dwu-

/wielospadowych w przypadku utrzymania zapisu o tej 

formie dachu); 

3. likwidacji strefy zieleni osiedlowej zlokalizowanej 

na obszarze MW.11 i MNi/MWn.5; 

4. ograniczenie strefy ochrony drzew i grup drzew 

zlokalizowanej  na obszarze MW.11 i MNi/MWn.5 

wyłącznie do obszaru ZPz.4, gdyż na tym obszarze drzewa 

lub grupy drzew wymagające ochrony nie występują; 

5. likwidacji strefy zieleni w ramach terenów inwestycyjnych 

na obszarze MW.11 i MNi/MWn.5 (strefa ta realizowana 

będzie w ramach budowy ulicy 8 Pułku Ułanów – zadanie 

realizowane przez ZIM); 

6. likwidacji całego obszaru KDD.16, który ewidentnie stanowi 

prywatny dojazd do obszaru MW.12; 

7. korektę linii zabudowy ze strefą ochrony zieleni osiedlowej 

od strony potoku Młynnego Kobierzyńskiego (obszar WS.1) 

o ok. 5 m w kierunku potoku (do linii wyznaczającej granice 

obszaru KDD.16 od strony potoku). 

72/3 

74 

ZI.2, 

MW.11, 
MNi/MWn.5 

KDD.16, 

KDZT.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

− nr 74 – MW.11, KDD.16. 

 

Ad. 1-5, 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zasad kształtowania dachów (§ 7 ust. 7) 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11 i MNi/MWn.5 

− wyznaczonych w terenach MW.11 oraz MNi/MWn.5 stref: ochrony zieleni 

osiedlowej oraz zieleni ramach terenów inwestycyjnych  

−  zasięgu wskazanych drzew i grup drzew wskazanych do zachowania 

i ochrony 

− przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż droga KDD.16 nie zostanie usunięta. Celem 

jej wyznaczenia jest obsługa komunikacyjna nowych terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. W zakresie  jej przebiegu projekt planu został 

pozytywnie uzgodniony przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.  

67.  91 20.11.2020 […]* 

[…]* 

Nie zgadzają się by teren KDD.16 - sięgacz  z ul. 8 Pułku 

Ułanów objął 90% działki nr 75. 

Wnoszą o: 

1.  usunięcie drogi KDD.16 – sięgacz ten stanowić ma drogę 

dojazdową dla dwóch deweloperów; 

2. powstanie zamiast drogi – sięgacza KDD.16 alei 

spacerowych z zatoczkami dla rodzin z zielenią/ kwiatami 

pomiędzy działkami łącząc park i place zabaw;  

3. zamiast planowanego sięgacza KDD.16 – pozostawienie 

roślinności, która spełnia wiele różnych funkcji m.in. 

estetyczną, zdrowotną, rekreacyjną, społeczną, 

ekologiczną; 

4. usunięcie sięgacza KDD.16 i zastosowanie rozwiązania jak 

w planie ZRID bez sięgacza KDD.16. 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie oraz propozycję 3 

rozwiązań w zakresie wjazdu na teren. 

75 

316 

315/4 

43 WS.1 

WS.2 

ZPw.2 -

ZPw.4 

KDD.16 

KDZT.1 

MW.11 

MW.12 

 

 Ad. 1-4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Działki położone są w terenach: 

− nr 75 – WS.1, ZPw.4, KDD.16, MW.11 

− nr 316 – MW.11 

− nr 315/4 – MW.12, ZPw.2, ZPw.3, WS.2, KDZT.1 oraz częściowo poza 

granicami sporządzanego mpzp. 

 

Ad. 1- 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż droga KDD.16 nie zostanie usunięta oraz w jej 

miejscu pozostawiona została roślinności lub zrealizowano aleje spacerowe.  

Celem drogi tej jest obsługa komunikacyjna nowych terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. W zakresie  jej przebiegu projekt planu został 

pozytywnie uzgodniony przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.  

131 20.11.2020 […]* 

[…]* 

 

68.  92 17.11.2020 […]* 

 

Składa uwagi do mpzp „Kobierzyńska”. 

 

Pismo bez załącznika. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie 

zawiera konkretnych uwag do projektu planu i w związku z tym nie podlega 

rozpatrzeniu. 

69.  102 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. zakaz zabudowy rowów melioracyjnych znajdujących się 

na działkach 113/4, 113/1,113/8, 113/9; 

2. zachowania naturalnego spadku terenu, zakaz 

podwyższania podanych działek, aby wody opadowe 

i gruntowe mogły spływać rowami melioracyjnymi 

do cieku wodnego zlokalizowanego za ul. Obozową; 

3. poszerzenie terenu ZP/U do 20 m oraz objęcie nim również 

działki 113/4 (poprzez oznaczenie jej jako ZPU/MNi) oraz 

części działki 113/7 aby zachowana była odpowiednia 

odległość zabudowań wyższej intensywności od domów 

jednorodzinnych na terenach MN; 

4. w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy jednorodzinnej 

ze skośnymi dachami wyznaczenie dachów skośnych 

na działkach 113/1, 113/4, 122. 

113/4 

113/1 

113/7 

113/8 

113/9 

122 

43 MW.15 
MNi/MWn.6 

Ad. 1-4 

--- 

Ad. 1-4 

--- 

Ad. 1-4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− wprowadzenia dodatkowych zapisów dotyczących rowów melioracyjnych 

oraz ukształtowania terenu 

− zmiany przeznaczenia terenu MW.15  

− zmiany zasad kształtowania dachów 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

70.  103 23.11.2020 […]* Wnosi o: MW.8,  MW.8, Ad. 1-4, 6- 8 Ad. 1-4, 6- 8 Ad. 1-4, 6- 8 
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 1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP); 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

maksymalnie trzech kondygnacji; 

5. Dachy zielone intensywne należy stosować także na 

innych terenach inwestycyjnych; 

6. W terenie MW.15 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod 

zainwestowanie) 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

71.  104 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3 

--- 

 

Ad. 1, 3 

--- 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj.  zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, 

MW.16,  MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2  

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

72.  105 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

d) niższa zabudowa; 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

maksymalnie trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.15 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3  

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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ochrony zieleni osiedlowej. 

73.  106 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru na 

zieleń; 

2. W terenie MW.15 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.14 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną ZP; 

7. W terenie MW.11 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz ograniczenie długości elewacji 

(podobnie jak dla MW.12). 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2,  4- 7 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3  

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

74.  107 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru na 

zieleń; 

2. W terenie MW.14 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.15 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz ograniczenie długości elewacji 

(podobnie jak dla MW.12); 

6. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub maksymalnie trzech kondygnacji; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 7 

--- 

 

Ad. 1- 7 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1- 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

75.  108 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.14 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.15 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną ZP; 

5. W terenie MW.11 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz ograniczenie długości elewacji 

(podobnie jak dla MW.12); 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

d) niższa zabudowa. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 6, 8 

--- 

 

Ad. 1- 6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

Ad. 1- 6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6  

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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76.  109 23.11.2020 […]* 

 

Wnoszą o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy 

do 11 m lub maksymalnie trzech kondygnacji; 

3. W terenie MW.15 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną ZP; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości zabudowy do maksymalnie trzech kondygnacji; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

8. W terenie MW.14 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-3, 5-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11,  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

110 23.11.2020 […]* 

 

77.  111 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.14 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

5. W terenie MW.15 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy 

do 11 m; 

7. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

maksymalnie trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 3- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

78.  112 23.11.2020 […]* 

 

Wnoszą o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru 

na zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenie MW.14 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. W terenie MW.15 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy 

do 11 m lub maksymalnie trzech kondygnacji; 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz ograniczenie długości elewacji 

(podobnie jak dla MW.12). 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3, 5- 8 

--- 

 

Ad. 1- 3, 5- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1- 3, 5- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

176 23.11.2020 […]* 

 

79.  113 23.11.2020 […]* 1. Sprzeciwiają się przeznaczeniu całej południowej części MW.8,  MW.8, Ad. 1, 3- 8 Ad. 1, 3- 8 Ad. 1, 3- 8 
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114 23.11.2020 […]* pod inwestycje – należy niezabudowaną część przeznaczyć 

pod zieleń; 

Wnoszą o: 

2. Dachy zielone intensywne należy stosować wszędzie – 

także na budynkach mieszkalnych; 

3. W terenie MW.11: poszerzenie obszaru zieleni;  

4. W terenie MW.11: zabudowa powinna być mniej 

intensywna; 

5.  W terenie MW.12: zabudowa powinna być mniej 

intensywna; 

6. W terenie MW.14: rozszerzenie zaplanowanego obszaru 

zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.15: rozszerzenie zaplanowanego obszaru 

zieleni osiedlowej; 

8. Zwiększyć park – zamiast zabudowy terenu MW/U.6. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę) 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę pismo nie stanowi 

uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części projektu planu 

nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

 

278 23.11.2020 […]* 

343 23.11.2020 […]* 

 

80.  115 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub maksymalnie trzech kondygnacji; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

maksymalnie trzech kondygnacji; 

5. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

6. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 7 

--- 

 

Ad. 1- 7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1- 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11-MW.16 oraz terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11,  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

81.  116 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP); 

4. W terenie MW.11 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 12 m oraz ograniczenie długości elewacji 

(podobnie jak dla MW.12); 

5. W terenach  MW.11 i MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-10 

--- 

 

Ad. 1, 3- 10 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3- 10 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.16,  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11,  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 
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6. W terenach MW.11 i MW.12: wprowadzenie zakazu 

zabudowy głębokiej (garaży podziemnych); 

7. W terenie MW.12 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 12 m; 

8. W terenie MW.15: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

9. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

10. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną. 

 

 

 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

82.  117 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP); 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

maksymalnie trzech kondygnacji; 

6. W terenie MW.12 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m; 

7. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

83.  118 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

4. W terenie MW.12 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m; 

5. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości zabudowy do trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

84.  119 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

3. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11-MW.16 oraz terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 
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4. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. W terenie MW.12 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

8. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

85.  120 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. W terenie MW.15: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

2. Ustalenie dla strefy zieleni osiedlowej obowiązku nasadzeń 

roślinności podczas realizacji zagospodarowania terenu 

oraz ustalenie zakazu likwidacji istniejącej roślinności; 

3. Ustalenie zakazu lokalizacji dróg wewnętrznych oraz 

innych szlaków drogowych oraz miejsc postojowych na 

obszarze strefy zieleni osiedlowej; 

4. Ustalenie terenu zieleni osiedlowej na działce nr 113/7; 

5. Poszerzenie na obszarze MW.15 strefy hydrogenicznej lub 

jej rozszerzenie na jej środkowy obszar (dz. 113/9, 113/8, 

113/1); 

6. Ustalenie wskaźnika terenu biologicznie czynnego dla 

terenu MW.15 na poziomie 60%; 

7. Podtrzymanie nakazu realizacji dachu zielonego 

intensywnego dla budynków mieszkalnych oraz garaży 

podziemnych na terenie MW.15; 

8. Utrzymanie/umiejscowienie zapisu, zgodnie z którym 

obsługa komunikacyjna terenu MW.15 nie będzie 

realizowana drogami wewnętrznymi do ul. Podhalańskiej – 

w szczególności poprzez działkę nr 113/7. 

113/7 

113/9 

113/8 

113/1 

43 MW.15 Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanym terenie stref ochrony zieleni osiedlowej 

− wprowadzenia obowiązku nasadzeń roślinności w ww. strefie 

− poszerzenia strefy hydrogenicznej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.15 

− zmiany kształtu dachu w terenie MW.15 

− wprowadzenia dodatkowych zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej 

w terenie MW.15 

− wprowadzenia strefy na dz. 113/7 (wprowadzony na fragmencie działki 

113/7 szraf zostanie usunięty) 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony zakaz lokalizacji 

dróg wewnętrznych, innych szlaków drogowych oraz miejsc postojowych dla 

strefy ochrony zieleni osiedlowej. Zapisy projektu planu są wystarczające dla 

wykluczenia ww. zainwestowania. 

 

 

146 23.11.2020 […]* 

303 23.11.2020 […]* 

 

86.  121 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

4. W terenie MW.15: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

6. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

7. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości zabudowy do trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

87.  122 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

Ad. 1, 2, 4- 8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4- 8 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 
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zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.15: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

8. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m. 

MW/U.6 MW/U.6  

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

88.  123 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. wyznaczenie obszaru zieleni urządzonej (ZP) na będących 

własnością miasta działkach oraz rozszerzyć obszar zieleni 

ZPz.6; 

 

 

 

 

 

2. obniżenie wysokości budynków mieszkaniowych 

wielorodzinnych z 15 m do maksymalnie 11 m. 

176 

177 

178/1 

178/2, 

218/13 

218/7 

218/2 

213/17 

 

180/1 

180/2 

43 
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MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

MW/U.6 

Ad. 1, 2 

--- 

Ad. 1, 2 

--- 

Ad. 1, 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenu MW/U.6 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW/U.6 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Jednocześnie wyjaśnia się, że działki nr 180/1 i 180/2 położone są w terenie 

MW/U.6 (a nie jak podano w piśmie – MW.6), gdzie maksymalną wysokość 

zabudowy ustalono na poziomie 16 m (a nie jak podano w piśmie – 15 m). 

89.  124 23.11.2020 […]* 

AGH 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (park); 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 3, 5- 8 

--- 

Ad. 1-3, 5- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

Ad. 1-3, 5- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

90.  125 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o rezygnację ze zmiany ciągu pieszego KDX.1 na drogę 

publiczną KDD.20. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

KDX.1/ 

KDD.20 

 KDX.1/ 

KDD.20 

 nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

91.  126 23.11.2020 […]* 

[…]* 

Proszą o informację: 

1. komu i czemu ma służyć droga oznaczona na 

przedłożonym planie jako KDD.20, skoro mieszkańcy 

zarówno budynku Zalesie 44 jak i okolicznych maja 

zapewniony dojazd do budynków oraz dojście; 

KDD.20  KDD.20 Ad. 1-15 

--- 

 

 

 

Ad. 1-15 

--- 

 

 

 

Ad. 1-15 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż ma formę 

pytań a nie uwag do części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem do 

publicznego wglądu i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

231 23.11.2020 […]* 

[…]* 
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 2. z jakich środków miałaby być finansowana droga 

oznaczona na projekcie planu jako KDD.20; 

3. w jaki sposób będzie zagwarantowana rekompensata 

terenów zielonych, w jaki sposób i zostaną podjęte kroki (i 

jakie) w celu zmniejszenia hałasu spowodowanego od 

samochodów, które miałyby poruszać ssę drogą oznaczoną 

jako KDD.20; 

4. w jaki sposób będzie zapewnione przeniesienie, możliwość 

egzystencji jeży oraz kretów; 

5. czy wykonane są obliczenia akustyczne określające 

wielkość generowanego hałasu oraz podjęte kroki (jeżeli 

tak, to jakie), aby tą uciążliwość zminimalizować; 

6. o celowości narażania mieszkańców na jeszcze większy 

stopień zachorowań w zawiązku z pogorszeniem jakości 

powietrza w wyniku powstania i użytkowania drogi 

KDD.20; 

7. z jakiego powodu planuje się drogę, skutkująca degradacją 

środowiska naturalnego (ubytek terenów zielonych oraz 

zwiększeniem zanieczyszczeń) w przedmiotowym rejonie, 

niezgodnie ze strategią miasta walki ze smogiem; 

8. jaką funkcję ma pełnić droga oznaczona jako KDD.20, jeśli 

nie planuje się nowych inwestycji w bezpośrednim rejonie 

drogi KDD.20 - a nie ma na nie miejsca, a istniejącym 

budynkom służy układ komunikacyjny aktualny; 

9. czy w ramach zaprojektowanej drogi KDD.20 planuje się 

zabranie miejsc parkingowych (zewnętrznych) 

znajdujących się przy budynku Zalesie nr 44 (MWi.2).Czy 

w przypadku zabrania miejsc parkingowych przy budynku 

Zalesie 44 (MWi.2) zapewniona będzie rekompensata 

w postaci otrzymania przez ich właścicieli innego terenu na 

którym będą mogli parkować? 

10. czy przeanalizowano w ramach wykonywania niniejszego 

projektu miejscowego planu fakt, iż zaprojektowana droga 

KDD.20 o normatywnych parametrach i zjazd na nią 

z budynku Zalesie nr 44 może spowodować ingerencje 

w istniejący parking zewnętrzny przy przedmiotowym 

budynku; 

11. co stanie się z pieniędzmi w przypadku zatwierdzonego 

budżetu obywatelskiego  na budowę chodnika; 

12. jakie parametry ma mieć zaprojektowana droga KDD.20 

oraz czy będzie miała chodnik (jedno lub obustronny) 

i o jakich parametrach; 

13. w jaki sposób będzie zapewnione odwodnienie 

zaprojektowanej drogi KDD.20; 

14. w jakich odległościach minimalnych od budynku Zalesie nr 

44, 46,48, 50 będzie zaprojektowana krawędź drogi, 

chodnika lub pobocza; 

15. czy w ramach zaprojektowanej drogi KDD.20 planiści 

analizowali możliwość wybudowania jedynie chodnika 

i ewentualnie wzdłuż niego ścieżki rowerowej. 

Wnioskują o: 

16. Usunięcie z planu budowy drogi oznaczonej jako KDD.20 

17. Wniesienie do planu zamiast drogi KDD.20 chodnika dla 

pieszych (z ewentualnie ścieżką rowerową) 

18. W przypadku nie wprowadzenia zmian w planie, tj. nie 

usunięcia z planów budowy drogi KDD.20 - za wszelką 

cenę utrzymanie istniejących miejsc parkingowych 

zewnętrznych przy budynku Zalesie 44 (MWi.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 18 

--- 

 

Ad. 16, 17 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 18 

--- 

 

Ad. 16, 17 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

 

Ad. 18 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu (tj. realizacji miejsc postojowych w terenie MWi.2) i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

92.  127 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. usunięcie strefy ochrony zieleni osiedlowej z działki nr: 

a)  113/7  

b)  113/1  

ze względu na uniemożliwienie dojazdu do działek; 

113/1 

113/7 

43 MW.15 Ad. 1a 

--- 

 

 

 

Ad. 1a 

--- 

 

 

 

Ad. 1a 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. działki nr 113/7 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

Wprowadzony na fragmencie działki szraf zostanie usunięty. 

129 23.11.2020 […]* 
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2. wyznaczenie w planie odcinka drogi publicznej 

o odpowiedniej szerokości od działek 110/8 i 110/9 do 

działek 113/9 i 113/1 poprzez działkę nr 122 wzdłuż jej 

granicy z działką 373/3 tak aby lepiej skomunikować obszar 

działek 113/1, 113/2, 113/8 i 113/9. 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

--- 

 

Ad. 1b 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

--- 

 

Ad. 1b 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie usunięta strefa ochrony zieleni 

osiedlowej z działki 113/1. Wyznaczone na rysunku projektu planu strefy są 

formą zagospodarowania działki i pozostawia się je w obecnym zasięgu, jako 

prawidłowe dla ochrony terenów przy ul. Podhalańskiej, gdzie znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 

Ad. 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. wprowadzenia dodatkowych rozwiązań  komunikacyjnych 

w terenie MW.15 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

93.  128 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. uaktualnienie podkładu mapowego dla zał. graf. w zakresie 

istniejących budynków na działce nr 364/9 (o wys. 24,75 

m), które stanowią istotny kontekst urbanistyczny dla 

ustalenia parametrów nowoprojektowanych budynków; 

2. uaktualnienie podkładu mapowego dla zał. graf. w zakresie 

istniejących budynków na działce nr 364/60 (o wys. 24,75 

m), które stanowią istotny kontekst urbanistyczny dla 

ustalenia parametrów nowoprojektowanych budynków; 

3. wzięcie pod uwagę parametrów budynków istniejących na 

ww. działkach oraz zwiększenie dopuszczalnej wysokości 

budynków mieszkalnych w terenach MW.14 i MW.16 do 

24 m oraz maksymalnego współczynnika intensywności 

zabudowy do 3.0; 

4. zapisy par. 7 ust. 7 pkt 1 lit. b nie są precyzyjne – 

sprecyzowanie w zapisach planu punktów o konieczności 

zastosowania dachu zielonego intensywnego dla budynków 

mieszkalnych oraz garaży podziemnych. Zapis ten rodzi 

wątpliwości jaka część stropodachów budynków i garaży 

podziemnych i w jakim przypadku może być pokryta 

dachem zielonym intensywnym; 

5. zwiększenie wysokości budynku o 1 m w przypadku 

realizacji dachu zielonego intensywnego, który 

w przypadku zastosowania go nad garażem podziemnym 

oraz na stropodachu budynku powoduje pogrubienie jego 

przegród poziomych a tym samym zwiększenie wysokości 

przy takiej samej ilości kondygnacji. 

104 

109 

 MW.14 

MW.16 

Ad. 1-5 

--- 

Ad. 1-5 

--- 

Ad. 1-5 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż: 

− w zakresie pkt. 1, 2 – mapa zasadnicza została pozyskana z zasobów 

geodezyjnych, jako podkład do rysunku planu miejscowego. Elementy 

mapy zasadniczej nie stanowią ustaleń projektu planu 

− w zakresie pkt 3-5 dotyczy części projektu planu nieobjętej ponownym 

wyłożeniem do publicznego wglądu : 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.14 i MW.16 (w tym 

zmiany wysokości zabudowy w przypadku realizacji dachu 

zielonego intensywnego) 

− zmiany zapisów par. 7 ust. 7 pkt 1 lit. b 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

299 20.11.2020 […]* 

 

94.  130 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. usunięcie strefy ochrony zieleni osiedlowej z działki 

nr 113/7 ze względu na uniemożliwienie dojazdu do 

działek; 

2. wyznaczenie odcinka drogi publicznej o szerokości 6 m od 

działek 110/8 i 110/9 do działek 113/9 i 113/1 poprzez 

działkę nr 122 wzdłuż jej granicy z działką 373/3 – 

zgodnie z załącznikiem. 

113/4 

113/2 

113/8 

113/9 

113/7 

 MNi/MWn.6 

MW.15 
Ad. 1, 2 

--- 

Ad. 1, 2 

--- 

Ad. 1, 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. działki 113/7 oraz wprowadzenia dodatkowych rozwiązań  

komunikacyjnych w terenie MW.15 i w związku z tym nie podlega 

rozpatrzeniu.  

Wprowadzony na fragmencie działki szraf zostanie usunięty. 

300 20.11.2020 […]* 

 

95.  133 20.11.2020 […]* 

 

Wnosi uwagę do obszaru sąsiadującego z KDD.15 na 

południowej części obszaru. 

Sięgacz ul. Obozowej na wysokości budynku Obozowa 46 jest 

obecnie ślepy. Na planach był zaznaczony jako droga włączona 

do planowanej ul. 8 Pułku Ułanów. Sięgacz ten nigdy nie 

spełniał kryteriów ulicy przelotowej, a zrobienie ślepego 

sięgacza jako drogi przelotowej spowoduje ogromne 

niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 

KDD.15  KDD.15 --- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu (tj. terenu KDD.15) i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

96.  134 20.11.2020 […]* 

 

Protestuje przeciwko drodze KDD.20 łączącej ul. Kobierzyńską 

z ul. Drukarską oraz wnosi o zachowanie wcześniejszych 

ustaleń i poszanowanie woli mieszkańców. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 
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Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

97.  135 20.11.2020 […]* 

 

Składa wniosek sprzeciwu ws. budowy drogi KDD.20 łączącej 

ul. Kobierzyńską z ul. Drukarską oraz wnosi o zachowanie 

wcześniejszych ustaleń i poszanowanie woli mieszkańców. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

98.  136 20.11.2020 […]* 

 

Protestuje przeciwko drodze KDD.20 łączącej ul. Kobierzyńską 

z ul. Drukarską. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

99.  137 20.11.2020 […]* 

 

Nie zgadza się na zmianę w planie dotyczącą przekształcenia 

pobliskiego ciągu pieszego na drogę klasy dojazdowej. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

100.  138 20.11.2020 […]* 

 

Planowana droga klasy dojazdowej KDD.20 łącząca 

ul. Kobierzyńską z ul. Drukarską jest zbyt blisko budynków 

mieszkalnych. W tym miejscu lepszą alternatywą byłby 

chodnik. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

139 20.11.2020 […]* 

 

101.  140 23.11.2020 […]* 

 

1. Sprzeciwia się budowie łącznika ulic Kobierzyńska 

i Drukarska.  

2. Wnosi o wybudowanie ciągu pieszego zgodnie z uchwałą 

Budżetu Obywatelskiego. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

102.  141 23.11.2020 […]* 

 

Sprzeciwiają się budowie drogi dojazdowej w miejsce chodnika 

– jako sprzecznej z wolą i potrzebą mieszkańców bloków przy 

ul. Zalesie 44, 48 i 50. 

 

Uwagi zawierają obszerne uzasadnienie. 

KDX.1/ 

KDD.20 

MWi.2 

 KDX.1/ 

KDD.20 

MWi.2 

 nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

143 23.11.2020 […]* 

 

103.  144 23.11.2020 […]* 

 

Zgłasza sprzeciw budowy drogi KDD.20 – w tym miejscu 

powinien powstać chodnik, który został uwzględniony 

w projekcie obywatelskim. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

104.  145 23.11.2020 […]* Wnosi o przeznaczenie terenu MW.16 na zieleń urządzoną 

(ZP). 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

364/60 

108 

109 

43 MW.16 --- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenu MW.16 i w związku z tym nie podlega 

rozpatrzeniu. 

302 23.11.2020 […]* 

 

105.  147 20.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, 

MW.15 i MW.16 na zieleń urządzoną. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

--- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, 
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MW.15, 

MW.16 

MW.15, 

MW.16 

MW.16 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

106.  148 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.11 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m oraz ograniczenie długości elewacji 

(podobnie jak dla MW.12); 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy; 

4. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15 

Ad. 1-5 

--- 

 

Ad. 1-5 

--- 

 

 

 

Ad. 1-5 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.15 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

107.  149 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11-MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

4. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11- MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

108.  150 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do 11 m; 

3. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12). 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1-4 

--- 

 

Ad. 1-4 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16  

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanym terenie strefy ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

109.  151 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości bloków do 

11 m; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 
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sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

5. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6. 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

110.  158 23.11.2020 […]* 

 

Nie wyraża zgody na przeznaczenie terenu przed blokiem 

na budowę drogi gminnej – powinien zostać wykonany 

pierwotny plan zagospodarowania ternu, który zakładał budowę 

ciągu pieszego. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

111.  159 23.11.2020 […]* 

 

W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mieszkańców bloku przy 

ul. Zalesie 44 wnioskuje o zaniechanie budowy drogi 

i realizację projektu obywatelskiego. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

170/3 

170/4 

121 

12/3 

120/4 

120/1 

122/10 

122/15 

34 MWi.2  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

112.  160 20.11.2020 […]* 

 

Wnosi o zaniechanie budowy drogi KDD.20 łączącej ul. 

Drukarską z ul. Kobierzyńską, a jedynie o budowę ciągu 

pieszego. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

169/8 

169/3 

169/10 

169/11 

169/7 

119/5 

122/17 

34 KDD.20  nieuwzględniona 

 

Przeważająca część działek nr: 

− 122/17 – położona  jest w Terenie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej istniejącej o symbolu MWi.1 

− 119/5 – położona jest w Terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

o symbolu MN.3 

Ponadto niewielki fragment działki nr 169/7 położony jest w Terenie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej o symbolu MWi.31 

Pismo w tym zakresie nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, 

gdyż dotyczy części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do 

publicznego wglądu i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

113.  161 23.11.2020 […]* 1. Zgłaszają stanowczy sprzeciw do propozycji zmiany ciągu 

pieszego KDX.1 na teren drogi publicznej klasy 

dojazdowej KDD.20; 

Wnoszą o: 

2. przywrócenie pierwotnego stanu – zamianie KDD.20 na 

KDX.1; 

3. usunięciu KDD.20 z projektu mpzp ze stron: 6, 18, 19. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  Ad. 1-3 

nieuwzględniona 

 

Ad. 1-3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

274 23.11.2020 […]* 

275 23.11.2020 […]* 

[…]* 

 

114.  162 20.11.2020 […]* 

 

Wnosi o nie zamienianie KDX.1 na KDD.20 oraz o jego 

realizację i pozostawienie terenu jako KDX.1. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 



41 

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

115.  163 23.11.2020 […]* 

 

Sprzeciwia się zmianie ciągu pieszego KDX.1 na drogę 

publiczną KDD.20.  

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

MWi.2 

KDX.1/ 

KDD.20 

 MWi.2 

KDX.1/ 

KDD.20 

 nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

116.  164 23.11.2020 […]* 

[…]* 

Zmiana ciągu pieszego KDX.1 na drogę publiczną KDD.20 jest 

sprzeczna w wolą i potrzebą mieszkańców. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

MWi.2 

KDX.1/ 

KDD.20 

 MWi.2 

KDX.1/ 

KDD.20 

 nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

165 23.11.2020 […]* 

166 23.11.2020 […]* 

336 23.11.2020 […]* 

337 23.11.2020 […]* 

117.  167 23.11.2020 […]* Wnosi o zaniechanie budowy drogi i powrót do projektu 

budowy chodnika w ramach terenu ciągu pieszego. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

168 23.11.2020 […]* 

 

118.  169 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną np. park; 

2. Połączenie terenu MW/U.6 z przewidzianym terenem 

zieleni izolacyjnej ZI.1. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2 

--- 

Ad. 1, 2 

--- 

Ad. 1, 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, 

MW.16,  MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Jednocześnie wyjaśnia się że zgodnie z edycją projektu planu ponownie 

wyłożoną do publicznego wglądu teren ZI.1 został zmieniony na ZPz.6. 

119.  170 23.11.2020 Start Grupa 

Deweloperska 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane Start 

 

[…]* 

[…]* 

Dla terenu MW.14 wnosi o: 

1. utrzymanie dotychczasowej funkcji i parametrów: 

maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków 

mieszkalnych 22 m i dla budynków usługowych 16 m; 

2. wyznaczenie wskaźnika intensywności zabudowy na 

poziomie od 0,1 do 2,4; 

3. odstąpienie od wyznaczania strefy ochrony zieleni 

osiedlowej przebiegającej przez środek terenów zabudowy 

wielorodzinnej MW.14; 

4. dopuszczenie w strefie ochrony zieleni osiedlowej w ramach 

terenów zabudowy wielorodzinnej MW.14 możliwości 

realizacji niewyznaczonych dojść i dojazdów 

zapewniających skomunikowanie terenu działki z drogami 

publicznymi; 

5. w przypadku nieuwzględnienia ww. wniosku – 

wprowadzenie możliwości realizacji w strefie ochrony 

zieleni osiedlowej niewyznaczonych na rysunku planu dojść 

pieszych, dojazdów zapewniających skomunikowanie terenu 

działki z drogami publicznymi w ilości 2 sztuk dla całego 

MW.14. Ewentualnie ograniczenie takiej możliwości 

wskaźnikiem procentowym powierzchni strefy ochrony 

zieleni osiedlowej możliwej do zajęcia pod realizację ww. 

dojść i dojazdów; 

6. usunięcie nakazu realizacji dachu zielonego intensywnego; 

7. by decyzja o zastosowaniu dachu zielonego lub dachu 

zielonego intensywnego pozostawała w gestii inwestora 

i aby w zakresie terenu MW.14 i każdego z terenów dla 

których możliwa jest realizacja dachów płaskich lub dachów 

nad garażami podziemnymi dopuszczona została możliwość 

zastosowania zarówno jednego jak i drugiego rozwiązania; 

105 

106/2 

43 MW.14 Ad. 1- 5 

--- 

 

Ad. 1- 5 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6-9 

nieuwzględniona 

Ad. 1-5 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż: 

− w zakresie pkt 1 – nie kwestionuje ustaleń projektu planu, 

− w zakresie pkt 2-5 - dotyczy części projektu planu nieobjętej ponownym 

wyłożeniem do publicznego wglądu tj. : 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.14 

− wyznaczonej w terenie MW.14 strefy ochrony zieleni osiedlowej i 

zmiany zapisów dla niej ustalonych 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6-9 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie usunięty nakaz realizacji w terenie 

MW.14 dachu zielonego intensywnego oraz wprowadzenia proponowanych 

ustaleń. 

Zielone dachy zwiększają poziom retencji, mogą znacząco ograniczyć spływ 

powierzchniowy z dachu, co ma istotne znaczenie w obszarze projektu planu 

z uwagi na uwarunkowania środowiskowe. Ponadto zielone dachy wpływają 

korzystnie na mikroklimat terenów zabudowanych – redukują efekt miejskiej 

wyspy ciepła poprzez chłodzenie i nawilżanie powietrza.  

W zakresie proponowanych „przywilejów” wyjaśnia się, iż w projekcie planu 

stosuje się jedynie ustalenia, które są jednakowe dla wszystkich 

użytkowników. 

262 23.11.2020 Start Grupa 

Deweloperska 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane Start 

 

[…]* 
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8. możliwość ustalenia przywilejów wynikających 

z zastosowania dachu zielonego intensywnego zamiast 

zwykłego dachu zielonego: 

a) możliwość zwiększenia wysokości attyki o wartość do 

1,5 m ponad wyznaczoną dotychczas; 

b) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 1,0 m przez 

urządzenia techniczne (wentylatory, anteny, 

klimatyzatory) pod warunkiem odsunięcia ich o min. 2 m 

od lica elewacji budynku; 

c) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 2,5 m dla 

szybów wind i klatek schodowych pod warunkiem 

lokalizacji ich min. 2,0 m od lica elewacji budynku; 

d) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 1,1 m przez 

balustrady ochronne; 

e) obniżenie min. wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej o 10%; 

9. zastosowanie dachów zielonych intensywnych na budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych z dachem płaskim oraz 

garażach podziemnych nie powinno być nakazem, może być 

opcją która da możliwość użytkowania ich jako ogrody 

dostępne dla mieszkańców. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

120.  173 23.11.2020 […]* 1. Zgłasza sprzeciw budowy łącznika pomiędzy ul. 

Kobierzyńską a Grota-Roweckiego; 

2. Wnosi o utrzymanie pierwotnego planu budowy pieszego 

odcinka łączącego ww. ulice. 

KDD.20  KDD.20  Ad.1, 2 

nieuwzględniona 

 

Ad. 1, 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

264 23.11.2020 […]* 

412 23.11.2020 […]* 

 (w 2 egz.) 

121.  174 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 i 

MW.16 na zieleń; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

maksymalnie trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub maksymalnie trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 3- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

122.  175 23.11.2020 […]* 

 

Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

maksymalnie 11 m; 

3. W terenie MW.15: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 
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5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

7. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

 

123.  177 23.11.2020 […]* Wnoszą o: 

1. usunięcie drogi oznaczonej jako KDD.16 obsługującej 

teren MW.11; 

2. na części terenu pozostawionego po wnioskowanej 

likwidacji przebiegu drogi KDD.16 – wprowadzenie 

kategorii MW.12 z oznaczeniem strefy ochrony zieleni 

osiedlowej, na której zostanie zrealizowany np. park 

kieszonkowy, który będzie służył lokalnej społeczności; 

3. usunięcie nakazu realizacji dachu zielonego intensywnego 

z terenu MW.12; 

4. by decyzja o zastosowaniu dachu zielonego lub dachu 

zielonego intensywnego pozostawała w gestii inwestora 

i aby w zakresie terenu MW.12 dopuszczona została 

możliwość zastosowania zarówno jednego jak i drugiego 

rozwiązania; 

5. w przypadku zastosowania dachów zielonych 

intensywnych – obniżenie min. wskaźnika powierzchni 

biologicznie czynnej o 10%; 

6. usunięcie zapisu „należy zapewnić min. 20 m odstępu 

między budynkami”; 

7. w przypadku braku usunięcia ww. sformułowania – 

ustalenie odstępu miedzy budynkami w odległości min. 

6 m; 

8. ponowne wyłożenie mpzp; 

9. w strefie ochrony zieleni osiedlowej – dopuszczenie 

możliwości m.in. budowy/przekładek/ likwidacji/ remontu/ 

zabezpieczenia obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 

10. usunięcie z par. 15 ust. 1 pkt 2 zapisu „za wyjątkiem strefy 

ochrony zieleni osiedlowej terenu oznaczonego symbolem 

MW.15”. 

Uwagi zawierają uzasadnienie. 

77,  

75,  

76,  

78/1, 

68 

43 WS.1 

WS.2 

ZPw.1 

ZPw.2 

ZPw.3 

ZPw.4 

MW.11 

MW.12 

KDD.16 

KDZT.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8, 9 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

Ad. 3-5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6, 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 8, 9 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 10 

nieuwzględniona 

Wskazane działki położone są w: 

− działka nr 77 – MW.12, ZPw.2, WS.2, ZPw.3, KDD.16, KDZT.1 

− działka nr 68 – WS.1, ZPw.1, MW.12 

− działka nr 78/1 – WS.1, ZPw.1, MW.12, ZPw.2, KDD.16 

− działka nr 75 – MW.11, KDD.16, WS.1, ZPw.4 

− działka nr 76 – MW.11, KDD.16 

 

Ad. 1, 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż droga KDD.16 nie zostanie usunięta oraz 

wprowadzony w jej miejsce teren MW.12. Celem drogi tej jest obsługa 

komunikacyjna nowych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

W zakresie  jej przebiegu projekt planu został pozytywnie uzgodniony przez 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa.  

 

Ad. 3-5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie usunięty nakaz realizacji w terenie 

MW.14 dachu zielonego intensywnego oraz nie zostaną wprowadzone 

proponowane ustalenia. 

Zielone dachy zwiększają poziom retencji, mogą znacząco ograniczyć spływ 

powierzchniowy z dachu, co ma istotne znaczenie w obszarze projektu planu 

z uwagi na uwarunkowania środowiskowe. Ponadto zielone dachy wpływają 

korzystnie na mikroklimat terenów zabudowanych – redukują efekt miejskiej 

wyspy ciepła poprzez chłodzenie i nawilżanie powietrza.  

 

Ad. 6, 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie usunięty/zmieniony zapis o 

odstępie między budynkami. W celu zapewnienia właściwego kształtowania 

i ochrony ładu przestrzennego oraz harmonijnego kształtowania zabudowy 

utrzymuje się niniejsze rozwiązanie.  

 

Ad. 8, 9 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− procedury sporządzania projektu planu 

− ustaleń dla strefy ochrony zieleni osiedlowej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

W zakresie pkt 9 wyjaśnia się, że modernizacja (utrzymanie, przebudowa, 

remont), rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej jest możliwa na 

całym obszarze planu – zgodnie z ustaleniami § 12. 

 

Ad. 10 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie usunięty wskazany zapis, który 

pozwala na zabezpieczenie stref ochrony zieleni osiedlowej przed realizacją 

niewyznaczonych dojazdów. 

237 23.11.2020 […]* 

238 23.11.2020 […]* 

239 23.11.2020 […]* 

240 23.11.2020 […]* 

241 23.11.2020 […]* 

242 23.11.2020 […]* 

243 23.11.2020 […]* 

244 23.11.2020 […]* 

245 23.11.2020 […]* 

246 23.11.2020 […]* 

247 23.11.2020 […]* 

248 23.11.2020 […]* 

249 23.11.2020 […]* 

250 23.11.2020 […]* 

251 23.11.2020 […]* 

252 23.11.2020 […]* 

253 23.11.2020 […]* 

254 23.11.2020 […]* 

255 23.11.2020 Eco Enklawa Wawel 

Service Sp. z o.o.  

sp. k 

 

[…]* 

256 23.11.2020 […]* 

257 23.11.2020 […]* 

258 23.11.2020 […]* 

124.  178 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. przywrócenie funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej 

w budynku usługowym jak to było w planie „Kobierzyn – 

Zalesie” oznaczonym symbolem 7U; 

97/2 

97/4 

97/5 

97/6 

43 KDZT.1 

ZI.1 

Ad. 1-3 

--- 

Ad. 1-3 

--- 

Ad. 1-3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 
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2. ustalenie nowych zapisów dla terenu: 

a) wysokość do 15 m; 

b) 4 kondygnacje; 

c) możliwość do 100% zabudowy; 

3. przeniesienie ronda i przejazdu w dalszą część drogi – na 

wysokość ul. Kobierzyńskiej i Zalesie ze względu na małe 

odległości miedzy rondami. 

97/7 

97/8 

743/39 

743/40 

685/8 

685/7 

685/5 

− zmiany przeznaczenia oraz parametrów zabudowy terenu, który w mpzp 

„Kobierzyn-Zalesie” oznaczony był symbolem 7U 

− zmiany rozwiązań komunikacyjnych 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

125.  183 23.11.2020 […]* Wnosi o przywrócenie funkcji pieszo – rowerowej łącznika 

pomiędzy ul. Kobierzyńską a ul. Drukarską. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

126.  184 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. W terenie MW.8 – nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego także na budynkach mieszkalnych; 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8 

MW.15 

 MW.8 

MW.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

--- 

Ad. 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

--- 

Ad. 1 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych w 

terenie MW.8. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenu MW.8 określono nakaz 

kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Ad. 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem 

wyznaczonych we wskazanym terenie stref ochrony zieleni osiedlowej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

127.  185 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Włączenie całego terenu MW/U.6 do ZPz.6. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2 

--- 

Ad. 1, 2 

--- 

 

 

 

Ad. 1, 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16, MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

128.  186 23.11.2020 […]* 1. Sprzeciwia się przeznaczeniu terenów MW.11, MW.12, 

MW.14, MW.15 i MW.16 pod inwestycje. Całą 

niezabudowaną część obszaru należy przeznaczyć pod 

zieleń; 

2. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2 

--- 

Ad. 1, 2 

--- 

 

 

 

Ad. 1, 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16, MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

129.  187 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.12: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP); 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenu MW.8 określono nakaz 

kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

188 23.11.2020 […]* 
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7. W terenie MW.11: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

8. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną. 

130.  189 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenie MW.14 – poszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Włączenie całego terenu MW/U.6 do ZPz.6; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP); 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

maksymalnie trzech kondygnacji; 

6. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

131.  190 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 – poszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

4. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP); 

6. W terenie MW.11: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6 

--- 

Ad. 1-6 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1-6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

132.  191 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.14 – poszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości budynków 

mieszkalnych do 11 m; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 
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7. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP); 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji. 

 

 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

133.  192 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW/U.6 

Ad. 1-6 

--- 

Ad. 1-6 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.15, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

134.  193 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: 

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (ZP); 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-3, 5-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

135.  194 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych do 11 m; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

7. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-3, 5-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 
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8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

136.  195 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości budynków 

mieszkalnych do 11 m; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie maksymalnej wysokości 

bloków do trzech kondygnacji; 

5. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

137.  196 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie maksymalnej wysokości 

bloków do trzech kondygnacji; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1-4 

--- 

 

Ad. 1-4 

--- 

 

Ad. 1-4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11  

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

138.  197 23.11.2020 […]* Projektowany plan nadal niesłusznie przeznacza niemal cały 

niezabudowany dotąd teren pod inwestycje. Nowy projekt 

nadal przewiduje zabudowę na obszarach cennych 

przyrodniczo i ważnych dla retencji wody opadowej. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

--- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż ma formę 

stwierdzenia, a nie kwestionuje ustaleń projektu planu i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

139.  198 23.11.2020 […]* Dla terenu MW.16 wnosi o: 

1. utrzymanie dotychczasowej funkcji i parametrów: 

maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków 

mieszkalnych 22 m i dla budynków usługowych 16 m, 

wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,8; 

2. usunięcie nakazu realizacji dachu zielonego intensywnego; 

3. by decyzja o zastosowaniu dachu zielonego lub dachu 

zielonego intensywnego pozostawała w gestii inwestora i 

aby w zakresie terenu MW.16 i każdego z terenów dla 

których możliwa jest realizacja dachów płaskich lub 

dachów nad garażami podziemnymi dopuszczona została 

możliwość zastosowania zarówno jednego jak i drugiego 

rozwiązania; 

4. możliwość ustalenia przywilejów wynikających 

z zastosowania dachu zielonego intensywnego zamiast 

zwykłego dachu zielonego: 

a) możliwość zwiększenia wysokości attyki o wartość do 

1,5 m ponad wyznaczoną dotychczas; 

b) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 1,0 m 

przez urządzenia techniczne (wentylatory, anteny, 

klimatyzatory) pod warunkiem odsunięcia ich o min. 2 

m od lica elewacji budynku; 

c) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 2,5 m dla 

110/7 

110/8 

110.9 

43 MW.16 Ad. 1, 6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2-5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż: 

− w zakresie pkt 1 – nie kwestionuje ustaleń projektu planu, 

− w zakresie pkt 6 - dotyczy części projektu planu nieobjętej ponownym 

wyłożeniem do publicznego wglądu tj. ustaleń dla strefy ochrony zieleni 

osiedlowej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

W zakresie pkt 6 wyjaśnia się, że modernizacja (utrzymanie, przebudowa, 

remont), rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej jest możliwa na 

całym obszarze planu – zgodnie z ustaleniami § 12. 

 

Ad. 2-5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie usunięty nakaz realizacji w terenie 

MW.16 dachu zielonego intensywnego oraz wprowadzone proponowane 

ustalenia. 

Zielone dachy zwiększają poziom retencji, mogą znacząco ograniczyć spływ 

powierzchniowy z dachu, co ma istotne znaczenie w obszarze projektu planu 

z uwagi na uwarunkowania środowiskowe. Ponadto zielone dachy wpływają 

korzystnie na mikroklimat terenów zabudowanych – redukują efekt miejskiej 

wyspy ciepła poprzez chłodzenie i nawilżanie powietrza.  

W zakresie proponowanych „przywilejów” wyjaśnia się, iż w projekcie planu 

stosuje się jedynie ustalenia, które są jednakowe dla wszystkich 

201 23.11.2020 […]* 

218 23.11.2020 Obozowa Sp. z o.o. 

II etap sp.k 

 

[…]* 

263 23.11.2020 […]* 
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szybów wind i klatek schodowych pod warunkiem 

lokalizacji ich min. 2,0 m od lica elewacji budynku; 

d) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 1,1 m 

przez balustrady ochronne; 

e) obniżenie min. wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej o 10%; 

5. zastosowanie dachów zielonych intensywnych na 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z dachem 

płaskim oraz garażach podziemnych nie powinno być 

nakazem, może być opcją która da możliwość użytkowania 

ich jako ogrody dostępne dla mieszkańców; 

6. w strefie ochrony zieleni osiedlowej – dopuszczenie 

możliwości m.in. budowy/przekładek/ likwidacji/ remontu/ 

zabezpieczenia obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 

7. korektę przebiegu drogi KDD.18 i wrysowanie jej po 

śladzie istniejącej drogi wewnętrznej począwszy od działki 

nr 110/4 a następnie poprzez działki 110/8 i 110/9 

w kierunku wschodnim do połączenia jej z KDW.2; 

8. korektę par. 15 ust. 1 pkt 2, gdyż sugeruje iż dojścia piesze 

nie mogą się znajdować w strefie ochrony zieleni 

osiedlowej – wpisany jest wyjątek, który należy usunąć 

gdyż w strefie tej dojścia są dopuszczone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

uwzględniona 

 

 

 

Ad. 7  

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

użytkowników. Ponadto, w projekcie planu ustala się wysokość zabudowy , 

która została zdefiniowana w § 4 ust. 1 pkt 18, a nie wysokość attyki. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie zmieniony przebieg drogi 

publicznej klasy dojazdowej o symbolu KDD.18. Wskazany na rysunku 

planu przebieg drogi pozwala na zachowanie grupy drzew wskazanych do 

zachowania i ochrony oraz wyznaczonej strefy ochrony zieleni osiedlowej. 

Projekt planu został pozytywnie uzgodniony przez Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa. 

 

Ad. 8 

Uwaga uwzględniona – nie wymaga ponowienia procedury planistycznej. 

Zapisy projektu planu w zakresie dojść pieszych zostaną doprowadzone do 

spójności. 

140.  199 23.11.2020 […]* Dla terenu MW.15 wnosi o: 

1. utrzymanie dotychczasowej funkcji i parametrów: 

maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków 

mieszkalnych 25 m, w strefie niższej wysokości: 16 m i dla 

budynków usługowych 16 m, wskaźnika intensywności 

zabudowy: 0,1-3,0; 

2. usunięcie nakazu realizacji dachu zielonego intensywnego; 

3. by decyzja o zastosowaniu dachu zielonego lub dachu 

zielonego intensywnego pozostawała w gestii inwestora 

i aby w zakresie terenu MW.16 i każdego z terenów dla 

których możliwa jest realizacja dachów płaskich lub 

dachów nad garażami podziemnymi dopuszczona została 

możliwość zastosowania zarówno jednego jak i drugiego 

rozwiązania; 

4. możliwość ustalenia przywilejów wynikających 

z zastosowania dachu zielonego intensywnego zamiast 

zwykłego dachu zielonego: 

a) możliwość zwiększenia wysokości attyki o wartość do 

1,5 m ponad wyznaczoną dotychczas; 

b) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 1,0 m 

przez urządzenia techniczne (wentylatory, anteny, 

klimatyzatory) pod warunkiem odsunięcia ich o min. 

2 m od lica elewacji budynku; 

c) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 2,5 m dla 

szybów wind i klatek schodowych pod warunkiem 

lokalizacji ich min. 2,0 m od lica elewacji budynku; 

d) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 1,1 m 

przez balustrady ochronne; 

e) obniżenie min. wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej o 10%; 

5. zastosowanie dachów zielonych intensywnych 

na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z dachem 

płaskim oraz garażach podziemnych nie powinno być 

nakazem, może być opcją która da możliwość użytkowania 

ich jako ogrody dostępne dla mieszkańców; 

6. w strefie ochrony zieleni osiedlowej – dopuszczenie 

możliwości m.in. budowy/przekładek/ likwidacji/ remontu/ 

zabezpieczenia obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 

7. korektę przebiegu drogi KDD.18 i wrysowanie jej po 

121 

122 

43 MW.15 Ad. 1, 6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

uwzględniona 

 

 

Ad. 9 

uwzględniona 

Ad. 1, 6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2-5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż: 

− w zakresie pkt 1 – nie kwestionuje ustaleń projektu planu, 

− w zakresie pkt 6- dotyczy części projektu planu nieobjętej ponownym 

wyłożeniem do publicznego wglądu tj. ustaleń dla strefy ochrony zieleni 

osiedlowej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

W zakresie pkt 6 wyjaśnia się, że modernizacja (utrzymanie, przebudowa, 

remont), rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej jest możliwa na 

całym obszarze planu – zgodnie z ustaleniami § 12. 

 

Ad. 2-5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie usunięty nakaz realizacji w terenie 

MW.16 dachu zielonego intensywnego oraz wprowadzone proponowane 

ustalenia. 

Zielone dachy zwiększają poziom retencji, mogą znacząco ograniczyć spływ 

powierzchniowy z dachu, co ma istotne znaczenie w obszarze projektu planu 

z uwagi na uwarunkowania środowiskowe. Ponadto zielone dachy wpływają 

korzystnie na mikroklimat terenów zabudowanych – redukują efekt miejskiej 

wyspy ciepła poprzez chłodzenie i nawilżanie powietrza.  

W zakresie proponowanych „przywilejów” wyjaśnia się, iż w projekcie planu 

stosuje się jedynie ustalenia, które są jednakowe dla wszystkich 

użytkowników. Ponadto, w projekcie planu ustala się wysokość zabudowy , 

która została zdefiniowana w § 4 ust. 1 pkt 18, a nie wysokość attyki. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie zmieniony przebieg drogi 

publicznej klasy dojazdowej o symbolu KDD.18. Wskazany na rysunku 

planu przebieg drogi pozwala na zachowanie grupy drzew wskazanych do 

zachowania i ochrony oraz wyznaczonej strefy ochrony zieleni osiedlowej. 

Projekt planu został pozytywnie uzgodniony przez Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa. 

 

Ad. 8 

Uwaga uwzględniona – nie wymaga ponowienia procedury planistycznej.  

 

Ad. 9 

Uwaga uwzględniona – nie wymaga ponowienia procedury planistycznej. 

Zapisy projektu planu w zakresie dojść pieszych zostaną doprowadzone do 

spójności. 

217 23.11.2020 Salwator 

Development  

Sp. z o.o. 

 

[…]* 

260 23.11.2020 […]* 
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śladzie istniejącej drogi wewnętrznej począwszy od działki 

nr 110/4 a następnie poprzez działki 110/8 i 110/9 

w kierunku wschodnim do połączenia jej z KDW.2; 

8. korektę par. 8 ust. 11 pkt 3 lit. d – jest mowa o zastrzeżeniu 

dotyczącym pkt 4, który w tej edycji został usunięty; 

9. korektę par. 15 ust. 1 pkt 2, gdyż sugeruje iż dojścia piesze 

nie mogą się znajdować w strefie ochrony zieleni 

osiedlowej – wpisany jest wyjątek, który należy usunąć 

gdyż w strefie tej dojścia są dopuszczone. 

141.  200 23.11.2020 […]* Dla terenu MW.14 wnosi o: 

1. utrzymanie dotychczasowej funkcji i parametrów: 

maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków 

mieszkalnych 22 m i dla budynków usługowych 16 m, 

wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,8; 

2. usunięcie nakazu realizacji dachu zielonego intensywnego; 

3. by decyzja o zastosowaniu dachu zielonego lub dachu 

zielonego intensywnego pozostawała w gestii inwestora 

i aby w zakresie terenu MW.14 i każdego z terenów dla 

których możliwa jest realizacja dachów płaskich lub dachów 

nad garażami podziemnymi dopuszczona została możliwość 

zastosowania zarówno jednego jak i drugiego rozwiązania; 

4. możliwość ustalenia przywilejów wynikających 

z zastosowania dachu zielonego intensywnego zamiast 

zwykłego dachu zielonego: 

a) możliwość zwiększenia wysokości attyki o wartość do 

1,5 m ponad wyznaczoną dotychczas; 

b) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 1,0 m przez 

urządzenia techniczne (wentylatory, anteny, 

klimatyzatory) pod warunkiem odsunięcia ich o min. 2 m 

od lica elewacji budynku; 

c) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 2,5 m dla 

szybów wind i klatek schodowych pod warunkiem 

lokalizacji ich min. 2,0 m od lica elewacji budynku; 

d) możliwość przekroczenia wysokości attyki o 1,1 m przez 

balustrady ochronne; 

e) obniżenie min. wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej o 10%; 

5. zastosowanie dachów zielonych intensywnych na budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych z dachem płaskim oraz 

garażach podziemnych nie powinno być nakazem, może być 

opcją która da możliwość użytkowania ich jako ogrody 

dostępne dla mieszkańców; 

6. w strefie ochrony zieleni osiedlowej – dopuszczenie 

możliwości m.in. budowy/przekładek/ likwidacji/ remontu/ 

zabezpieczenia obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 

7. korektę par. 15 ust. 1 pkt 2, gdyż sugeruje iż dojścia piesze 

nie mogą się znajdować w strefie ochrony zieleni osiedlowej 

– wpisany jest wyjątek, który należy usunąć gdyż w strefie 

tej dojścia są dopuszczone. 

101/2 

101/25 

103 

104 

105 

106/2 

107 

43 MW.14 Ad. 1, 6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

uwzględniona 

Ad. 1, 6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2-5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż: 

− w zakresie pkt 1 – nie kwestionuje ustaleń projektu planu, 

− w zakresie pkt 6 - dotyczy części projektu planu nieobjętej ponownym 

wyłożeniem do publicznego wglądu tj. : 

− ustaleń dla strefy ochrony zieleni osiedlowej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

W zakresie pkt 6 wyjaśnia się, że modernizacja (utrzymanie, przebudowa, 

remont), rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej jest możliwa na 

całym obszarze planu – zgodnie z ustaleniami § 12. 

 

Ad. 2-5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie usunięty nakaz realizacji w terenie 

MW.16 dachu zielonego intensywnego oraz wprowadzone proponowane 

ustalenia. 

Zielone dachy zwiększają poziom retencji, mogą znacząco ograniczyć spływ 

powierzchniowy z dachu, co ma istotne znaczenie w obszarze projektu planu 

z uwagi na uwarunkowania środowiskowe. Ponadto zielone dachy wpływają 

korzystnie na mikroklimat terenów zabudowanych – redukują efekt miejskiej 

wyspy ciepła poprzez chłodzenie i nawilżanie powietrza.  

W zakresie proponowanych „przywilejów” wyjaśnia się, iż w projekcie planu 

stosuje się jedynie ustalenia, które są jednakowe dla wszystkich 

użytkowników. Ponadto, w projekcie planu ustala się wysokość zabudowy , 

która została zdefiniowana w § 4 ust. 1 pkt 18, a nie wysokość attyki. 

 

Ad. 7 

Uwaga uwzględniona – nie wymaga ponowienia procedury planistycznej. 

Zapisy projektu planu w zakresie dojść pieszych zostaną doprowadzone do 

spójności. 

216 23.11.2020 Salwator 

Development  

Sp. z o.o. 

 

[…]* 

261 23.11.2020 […]* 

142.  202 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

4. W terenie MW.14 – przeznaczenie go pod park lub 

rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1-5 

--- 

 

Ad. 1-5 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1-5 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.14,  MW.15,  

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 
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5. W terenie MW.15 – przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony 

zieleni osiedlowej. 

143.  203 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Teren MW.11 (zwłaszcza działki nr 67/1, 67/2, 69, 74, 75, 

76, 77) – przeznaczenie na zieleń urządzoną (ZP); 

3. Teren MW.12 (zwłaszcza działki nr 68, 78/1) - 

przeznaczenie na zieleń urządzoną (ZP); 

4. Tereny MW.14, MW.16 (zwłaszcza działki nr 102/2, 103, 

104, 105, 106/2, 107, 109) - przeznaczenie na zieleń 

urządzoną (ZP); 

5. Teren MW.15 (m.in. działka 113/1 i okolice) - 

przeznaczenie na zieleń urządzoną (ZP); 

6. Teren MW/U.6 - przeznaczenie na zieleń urządzoną; 

7. Teren MW.8 (m.in. działki 379/1, 380/1 i okolice) – 

przeznaczenie na cele budowlane powinno zostać 

skompensowane przez utrzymanie zieleni; wskaźnik 

powierzchni biologicznie czynnej powinien zostać 

zwiększony do 60% a powierzchnia biologicznie czynna 

powinna zostać zabezpieczona przed wjazdem 

samochodów; 

8. jak największy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

oraz zabezpieczenie terenu pod przestrzeń biologicznie 

czynną jak i jakość tej przestrzeni (wykluczyć wliczanie 

kratki na parkingach czy zieleń na dachach, tarasach czy 

nad parkingami podziemnymi); 

9. wyznaczenie parków/skwerów czy alei zadrzewionych 

pomiędzy osiedlami oraz pozostawienie obszarów cennych 

przyrodniczo bez zabudowy i ingerencji, zabezpieczając w 

ten sposób przestrzeń dla mieszkańców. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-9 

--- 

 

Ad. 1-9 

--- 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-9 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.8 

− wprowadzenia do ustaleń projektu planu dodatkowych zapisów odnoście 

powierzchni biologicznie czynnej 

− wyznaczenia na terenach nieobjętych ponownym wyłożeniem parków, 

skwerów, alei 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

144.  204 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

4. W terenie MW.14 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. W terenie MW.12 – zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m; 

7. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną; 

8. W terenie MW.15 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

145.  205 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru na 

zieleń; 

2. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy 

do maksymalnie trzech kondygnacji; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 
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5. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

6. W terenie MW.14: rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

7. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

146.  206 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Uwaga ogólna – Studium pozwala przeznaczyć pod zieleń 

tereny które generalnie oznaczono jako MW (zabudowa 

wielorodzinna); 

2. Wyznaczenie obszaru zieleni urządzonej (ZP) na będących 

własnością miasta działkach oraz rozszerzyć obszar zieleni 

ZPz.6; 

3. W terenie MW/U.6 obniżenie wysokości budynków 

mieszkaniowych wielorodzinnych z 15 m do maksymalnie 

11 m; 

4. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. W terenie MW.12: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną ZP, zmniejszenie maksymalnej wysokości 

do 10 m; 

6. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.14 – rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

176 

177 

178/1 

178/2, 

218/13 

218/7 

218/2 

213/17 

 

180/1 

180/2 

 

 

 

 

MW.11 

MW.12 

MW.14 

MW.15 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

MW.11 

MW.12 

MW.14 

MW.15 

Ad. 1-8 

--- 

Ad. 1-8 

--- 

Ad. 1-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż: 

− w zakresie pkt 1 – ma formę stwierdzenia, a nie kwestionuje ustaleń 

projektu planu  

− w zakresie pkt  2-8 dotyczy części projektu planu nieobjętej ponownym 

wyłożeniem do publicznego wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.12, MW.15, MW/U.6 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem 

wyznaczonych we wskazanych terenach stref ochrony zieleni 

osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

147.  211 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11-MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

4. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

5. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11- MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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ochrony zieleni osiedlowej; 

8. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną. 

148.  212 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11-MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP); 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

4. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11- MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

149.  213 23.11.2020 […]* Wnosi o przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, 

MW.15 i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park). 

 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

--- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

150.  214 23.11.2020  […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

3. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7 

--- 

 

Ad. 1-5, 7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-5, 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

151.  215 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 
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d) niższa zabudowa; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do trzech kondygnacji. 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

152.  220 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną; 

5. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m lub do 

trzech kondygnacji; 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do trzech 

kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

153.  221 23.11.2020 […]* Wnoszą o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.15: przeznaczenie go w całości pod zieleń 

urządzoną lub rozszerzenie stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

4. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m lub 

trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- --- Pismo nie może zostać potraktowane jako uwaga do projektu planu 

miejscowego, gdyż nie spełnia wymogów formalnych. Wymogiem 

koniecznym, zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) jest 

podanie imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 

siedziby. 

Jednocześnie wyjaśnia się iż postulaty zawarte  w przedmiotowym piśmie 

zostały ujęte oraz rozpatrzone w innych uwagach. 

154.  222 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 
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3. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

4. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

5. Cały teren MW/U.6 powinien być zielenią urządzoną; 

6. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW/U.6 MW/U.6  

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

155.  223 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12). 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1-4 

--- 

 

Ad. 1-4 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16  

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

156.  225 23.11.2020 […]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

Wnoszą o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną; 

2. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4; 

3. Odsunięcie drogi KDD.16 od Potoku Młynny 

Kobierzyński; 

4. Korektę nieprzekraczalnej linii zabudowy przy 

skrzyżowaniu ul. Sąsiedzkiej z ul. Magnolii (dz. 137/2). 

 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

KDD.16 

 

137/2 
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MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

KDD.16 

 

MN.10 

 

Ad. 1, 2, 4 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

Ad. 1, 2, 4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.16 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanym terenie strefy ochrony zieleni osiedlowej 

− nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie MN.10 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie zmieniony przebieg drogi 

KDD.16. Celem drogi tej jest obsługa komunikacyjna nowych terenów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W zakresie  jej przebiegu projekt 

planu został pozytywnie uzgodniony przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.  

157.  226 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP); 

7. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 
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8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

 dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

158.  227 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m lub 

trzech kondygnacji; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

159.  228 23.11.2020 […]* Nie zgadza się na wycięcie terenów zielonych w trójkącie Trasa 

Łagiewnicka-8 Pułku Ułanów – Pszczelna. 

MW/U.6  MW/U.6 --- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

kwestii które nie stanowią materii planistycznej i w związku z tym nie podlega 

rozpatrzeniu. 

160.  229 23.11.2020 […]* Wnosi o przekształcenie fragmentu drogi publicznej KDD.20 

na odcinku od połączenia z drogą KDD.1 do połączenia z drogą 

KDD.3 na ciąg pieszo – rowerowy. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

161.  233 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości budynków mieszkalnych; 

4. W terenie MW.14 – przeznaczenie go na park lub 

rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

MW.11 

MW.12 

MW.14 

MW.15 

 MW.11 

MW.12 

MW.14 

MW.15 

Ad. 1-5 

--- 

 

Ad. 1-5 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-5 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.14,  MW.15 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

162.  259 23.11.2020 […]* W uzupełnieniu wniosku złożonego w dniu 19.11.2020 r.: 

 

Sprzeciwia się i wnioskuje o usunięcie sięgacza KDD.16 i 

zastosowania rozwiązania jak w planie ZRID bez sięgacza 

KDD.16. 

 

W uzupełnieniu wniosku – propozycja alei spacerowych 

z zatoczkami dla rodzin z zielenią/ kwiatami pomiędzy 

działkami łącząc park i place zabaw. 

 

Pismo złożone w dwóch egzemplarzach. 

75 

316 

315/4 

43 WS.1 

WS.2 

ZPw.2 -

ZPw.4 

KDD.16 

KDZT.1 

MW.11 

MW.12 

 

 nieuwzględniona Działki położone są w terenach: 

− nr 75 – WS.1, ZPw.4, KDD.16, MW.11 

− nr 316 – MW.11 

− nr 315/4 – MW.12, ZPw.2, ZPw.3, WS.2, KDZT.1 oraz częściowo poza 

granicami sporządzanego mpzp. 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie usunięta droga KDD.16, której 

celem jest obsługa komunikacyjna nowych terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. W zakresie  jej przebiegu projekt planu został 

pozytywnie uzgodniony przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.  

163.  265 23.11.2020 […]* Wnosi o: MW.8,  MW.8, Ad. 1-3, 5-8 Ad. 1-3, 5-8 Ad. 1-3, 5-8 
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1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m lub 

trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

164.  266 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do trzech kondygnacji. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1-3 

--- 

 

Ad. 1-3 

--- 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

165.  267 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11-MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m lub 

trzech kondygnacji; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości bloków do trzech kondygnacji. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1- 4 

--- 

 

Ad. 1- 4 

--- 

 

 

Ad. 1- 4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11-MW.16  

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11,  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

dachów dwu-lub wielospadowych. 

166.  268 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną; 

2. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną (np. park); 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do obszaru ZPz.6; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości zabudowy do 11 m. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

Ad. 1, 3- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14,, MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 
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przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

167.  269 23.11.2020 […]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

Wnoszą o: 

1. poszerzenie terenów ZP/U do 20 m szerokości oraz objecie 

nią również działki nr 113/4 (oznaczenie jej jako ZPU/MNi) 

i 113/7; 

2. Zmniejszenie maksymalnej wysokości zabudowy na działce 

113/4 do 9 m; 

3. Ustalenie dachów skośnych na działce nr 113/4; 

4. Wykluczenie obsługi komunikacyjnej (pieszej 

i samochodowej) z działek 113/4, 113/1, 113/2, 113/8, 113/9 

w kierunku ul. Podhalańskiej; 

5. Zmniejszenie intensywności zabudowy i maksymalnej 

wysokości o co najmniej 1/3. 

113/4 

113/1 

113/7 

113/8 

113/9 

113/2 

43 MNi/MWn.6 

MW.15 
Ad. 1-5 

--- 

Ad. 1-5 

--- 

Ad. 1-5 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.15 i MNi/MWn.6 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.15 i MNi/MWn.6 

− zmiany zasad kształtowania dachów w terenie MNi/MWn.6 

− zmiany zasad obsługi komunikacyjnej w terenach MW.15 i MNi/MWn.6 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

301 20.11.2020 […]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

168.  270 23.11.2020 […]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

[…]* 

Wnoszą o: 

1. wykluczenie możliwości obsługi komunikacyjnej terenu do 

ul. Podhalańskiej z działek nr 113/4, 113/1, 113/2, 113/8, 

113/9 w szczególności poprzez działkę nr 113/7; 

2. Zmniejszenie intensywności zabudowy i maksymalnej 

wysokości na terenie MNi/MWn.6 i MW.15 o co najmniej 

30%; 

3. Połączenie terenów oznaczonych jako ZP/U na działkach 

113/1 i 122 poprzez oznaczenie nim również części działki 

113/7 i 113/4 (ZPU/MNi). 

113/4 

113/1 

113/7 

113/8 

113/9 

113/2 

43 MNi/MWn.6 

MW.15 
Ad. 1-3 

--- 

Ad. 1-3 

--- 

Ad. 1-3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.15 i MNi/MWn.6 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.15 i MNi/MWn.6 

− zmiany zasad obsługi komunikacyjnej w terenach MW.15 i MNi/MWn.6 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

169.  276 23.11.2020 […]* 1. Sprzeciwiają się zmianie ciągu pieszego KDX.1 na drogę 

publiczną KDD.20.  

2. Wnoszą o wybudowanie ciągu pieszego zgodnie z uchwałą 

Budżetu Obywatelskiego. 

KDD.20  KDD.20  Ad. 1, 2 

nieuwzględniona 

Ad. 1, 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

277 23.11.2020 […]* 

170.  279 23.11.2020 […]* 1. Sprzeciwiają się przeznaczeniu całej południowej części 

pod inwestycje – należy niezabudowaną część przeznaczyć 

pod zieleń; 

Wnoszą o: 

2. Dachy zielone intensywne należy stosować wszędzie – 

także na budynkach mieszkalnych; 

3. W terenie MW.11: poszerzenie obszaru zieleni;  

4. W terenie MW.11: zabudowa powinna być mniej 

intensywna; 

5.  W terenie MW.12: zabudowa powinna być mniej 

intensywna; 

6. W terenie MW.14: rozszerzenie zaplanowanego obszaru 

zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.15: rozszerzenie zaplanowanego obszaru 

zieleni osiedlowej; 

8. Zwiększyć park – zamiast zabudowy terenu MW/U.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- --- Pismo nie może zostać potraktowane jako uwaga do projektu planu 

miejscowego, gdyż nie spełnia wymogów formalnych. Wymogiem 

koniecznym, zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) jest 

podanie imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 

siedziby. 

Jednocześnie wyjaśnia się iż postulaty zawarte  w przedmiotowym piśmie 

zostały ujęte oraz rozpatrzone w innych uwagach. 

280 23.11.2020 […]* 

   

171.  281 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną ZP; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- --- Pismo nie może zostać potraktowane jako uwaga do projektu planu 

miejscowego, gdyż nie spełnia wymogów formalnych. Wymogiem 

koniecznym, zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) jest 

podanie imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 

siedziby. 

Jednocześnie wyjaśnia się iż postulaty zawarte  w przedmiotowym piśmie 

zostały ujęte oraz rozpatrzone w innych uwagach. 
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6. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

172.  282 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

6. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

7. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

173.  283 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-

1,0, 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m lub 

trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

174.  284 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 
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zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6. 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

175.  285 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-

1,0, 

d) niższa zabudowa; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

5. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do trzech 

kondygnacji; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11- MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

176.  286 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną np. park; 

2. Połączenie terenu MW/U.6 z przewidzianym terenem 

zieleni izolacyjnej ZI.1. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- --- Pismo nie może zostać potraktowane jako uwaga do projektu planu 

miejscowego, gdyż nie spełnia wymogów formalnych. Wymogiem 

koniecznym, zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) jest 

podanie imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 

siedziby. 

Jednocześnie wyjaśnia się iż postulaty zawarte  w przedmiotowym piśmie 

zostały ujęte oraz rozpatrzone w innych uwagach. 

 

177.  287 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do trzech 

kondygnacji; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- --- Pismo nie może zostać potraktowane jako uwaga do projektu planu 

miejscowego, gdyż nie spełnia wymogów formalnych. Wymogiem 

koniecznym, zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) jest 

podanie imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 

siedziby. 

Jednocześnie wyjaśnia się iż postulaty zawarte  w przedmiotowym piśmie 

zostały ujęte oraz rozpatrzone w innych uwagach. 
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178.  288 23.11.2020 […]* Wnosi o włączenie całego terenu MW/U.6 do ZPz.6 aby 

zachować istniejącą zieleń. 

MW/U.6  MW/U.6 --- --- Pismo nie może zostać potraktowane jako uwaga do projektu planu 

miejscowego, gdyż nie spełnia wymogów formalnych. Wymogiem 

koniecznym, zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) jest 

podanie imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 

siedziby. 

Jednocześnie wyjaśnia się iż postulaty zawarte  w przedmiotowym piśmie 

zostały ujęte oraz rozpatrzone w innych uwagach. 

179.  289 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do trzech 

kondygnacji; 

6. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-

1,0, 

d) niższa zabudowa; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- --- Pismo nie może zostać potraktowane jako uwaga do projektu planu 

miejscowego, gdyż nie spełnia wymogów formalnych. Wymogiem 

koniecznym, zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) jest 

podanie imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 

siedziby. 

Jednocześnie wyjaśnia się iż postulaty zawarte  w przedmiotowym piśmie 

zostały ujęte oraz rozpatrzone w innych uwagach. 

180.  298 20.11.2020 […]* Wnosi o rezygnację z wyznaczenia terenu KDD.20 na rzecz 

ciągu pieszego KDX. 

 

Uwagi zawierają obszerne uzasadnienie. 

169/8 

169/3 

169/10 

169/11 

169/7 

119/5 

122/17 

34 KDD.20 

 

 nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

181.  304 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-

1,0, 

d) niższa zabudowa; 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

182.  305 23.11.2020 […]* W terenie MW.12 wnosi o:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższą zabudowa. 

MW.12  MW.12 --- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12 i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

183.  306 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

184.  307 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

6. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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d) niższa zabudowa. 

185.  308 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

6. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

186.  309 23.11.2020 […]* Wnosi o przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, 

MW.15 i MW.16 pod zieleń. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

--- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

187.  310 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-6 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

188.  311 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP); 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 
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mieszkalnych; 

6. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do11 m lub trzech kondygnacji; 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

189.  312 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.16: 

a) utworzenie parkingu, 

b) poszerzenie ul. Zdunów, 

c) pozostawienie między blokami pasów zieleni;  

3. zachowanie otoczenia Lasu Borkowskiego przed 

zabudową. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1-3 

--- 

 

Ad. 1-3 

--- 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16,  

− proponowanych zmian w terenie MW.16 

− poszerzenia ul. Zdunów 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

190.  313 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

6. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP); 

7. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c)  ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-

1,0; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

191.  314 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 
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i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

192.  315 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do 11 m lub trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

193.  316 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3 

--- 

 

Ad. 1, 3 

--- 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16, MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

194.  317 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11-MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

6. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę) 

Ad. 1-5, 7, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11- MW.16,  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6gdyż 

nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego intensywnego 

również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę pismo nie stanowi 

uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części projektu planu 

nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

 

195.  318 23.11.2020 […]* Wnosi o: MW.8,  MW.8, Ad. 1-5, 7, 8 Ad. 1-5, 7, 8 Ad. 1-5, 7, 8 



65 

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

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m; 

5. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

196.  319 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3 

--- 

 

Ad. 1, 3 

--- 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16, MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

197.  320 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11-MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę; 

5. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3, 5- 8 

--- 

 

Ad. 1- 3, 5-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę) 

Ad. 1- 3, 5-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11- MW.16,  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę pismo nie stanowi 

uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części projektu planu 

nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

 

198.  321 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 
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2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

5. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

7. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

199.  322 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

7. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

200.  323 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 
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ochrony zieleni osiedlowej. dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

201.  324 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

3. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

4. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1-5 

--- 

 

Ad. 1-5 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-5 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

202.  325 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

7. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

8. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

203.  326 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

6. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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204.  327 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

4. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

5. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń i 

włączenie go do ZPz.6; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

205.  328 23.11.2020 […]* Wnosi by cały teren MW/U.6 był zielenią urządzoną. MW/U.6  MW/U.6 --- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenu MW/U.6 i w związku z tym nie 

podlega rozpatrzeniu. 

206.  329 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m lub 

trzech kondygnacji; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

207.  330 23.11.2020 […]* Wnosi by cenne przyrodniczo tereny w południowej części 

obszaru zakwalifikować w planie jako zieleń. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

--- 

 

--- 

 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

208.  331 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

Ad. 1-3 

--- 

 

Ad. 1-3 

--- 

 

 

Ad. 1-3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 
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zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12). 

MW.16 MW.16  

 

 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

209.  332 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach inwestycyjnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

4. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m lub 

trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod 

zainwestowanie) 

Ad. 1, 3- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

210.  333 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

5. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

7. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

Ad. 1, 3- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę) 

Ad. 1, 3- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę pismo nie stanowi 

uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części projektu planu 

nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

211.  334 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 



70 

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

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa. 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.16, 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

212.  335 23.11.2020 […]* Nie zgadza się na ul. Kobierzyńską do bloku – ul. Zalesie 50. KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

213.  339 23.11.2020 […]* Zgłasza zdecydowany sprzeciw wobec projektu wpasowania 

drogi publicznej KDD.20 w miejsce zatwierdzonego chodnika 

oraz wnosi o odstąpienie od realizacji odcinka KDD.20 oraz 

rozpoczęcie realizacji chodnika z niezbędną infrastrukturą. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

KDD.20  KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

214.  342 23.11.2020 […]* Wyraża kategoryczny sprzeciw wobec zmiany ciągu pieszo-

rowerowego na drogę łączącą ul. Kobierzyńską z ul. Drukarską. 

 

Uwaga zawiera uzasadnienie. 

169/8 

169/3 

169/10 

169/11 

169/7 

 

34 KDD.20  nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

215.  344 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 



71 

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

216.  345 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

4. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

217.  346 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do 11 m; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

218.  347 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 
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6. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

 dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

219.  348 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń i włączenie 

go do ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3 

--- 

 

Ad. 1, 3 

--- 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16, MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

220.  349 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do 11 m; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

221.  350 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

i włączenie go do ZPz.6; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6 

--- 

 

Ad. 1-4, 6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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222.  351 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2 

--- 

 

Ad. 1, 2 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1, 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16, MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

223.  352 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2 

--- 

 

Ad. 1, 2 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1, 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16, MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

224.  353 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

4. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

7. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

225.  354 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11-MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 7 

--- 

 

Ad. 1- 7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1- 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11-MW.16 oraz terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

226.  355 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3 

--- 

 

Ad. 1, 3 

--- 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

Ad. 1, 3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, 

MW.16, MW/U.6 i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 
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dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

227.  356 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

6. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

228.  357 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do 11 m; 

5. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach inwestycyjnych; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

8. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia w 

długości elewacji (tak jak dla MW.12). 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6- 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod 

zainwestowanie) 

Ad. 1- 4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

229.  358 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

 

Ad. 1-3, 5- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 
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ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m lub 

trzech kondygnacji. 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

230.  359 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości do 11 m; 

Uwagi ogólne: 

9. Plan ogranicza istniejące tereny zielone co stoi 

w sprzeczności z celem planu należy więc cenną 

przyrodniczo część południową przeznaczyć na ZP-zieleń 

urządzoną; 

10. Plan nie bierze pod uwagę problemów związanych 

z hałasem – tereny przewidziane jako zieleń izolacyjna 

są zbyt małe; 

11. W terenie KDD.15 znajdują się dwa pomniki przyrody (P.3 

i P.4) które należy chronić; 

12. W związku z inwestycjami (Trasa Łagiewnicka i 8 Pułku 

Ułanów) tereny cenne przyrodniczo i zamieszkujące 

je zwierzęta są narażone na degradację . 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7-12 

--- 

 

Ad. 1-5, 7-12 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-5, 7-12 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

− ochrony terenów przed hałasem oraz ochrony zwierząt i pomników 

przyrody 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

231.  360 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 
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6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa. 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

232.  361 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6 

--- 

 

Ad. 1-6 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

233.  362 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

4. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6 

--- 

 

Ad. 1-6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenu MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

234.  363 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

5. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7 

--- 

 

Ad. 1-5, 7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

Ad. 1-5, 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenu MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 
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c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

 

 

 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

235.  364 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

3. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

4. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

5. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

236.  365 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

5. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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237.  366 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

6. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

238.  367 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6 

--- 

 

Ad. 1-6 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

239.  368 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

3. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

7. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-3, 5-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

240.  369 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

8. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1- 4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1- 4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11-MW.16 oraz terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

241.  370 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

7. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach inwestycyjnych; 

8. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod 

zainwestowanie) 

Ad. 1- 6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

242.  371 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

4. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 
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zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

243.  372 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

244.  373 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 7 

--- 

 

Ad. 1- 7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1- 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11-MW.16 oraz terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

245.  374 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14 i MW.16 

na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

 

Ad. 1-3, 5-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 
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urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych 

pod zabudowę wielorodzinną; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.11: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m oraz wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych). 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14, MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

246.  375 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną (np. park); 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6 

--- 

 

Ad. 1-6 

--- 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

376 23.11.2020 […]* 

247.  377 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

3. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

6. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c)  ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

248.  378 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 
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podziemnych oraz zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną (np. park); 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych); 

8. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

249.  379 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4 

--- 

 

Ad. 1-4 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

250.  380 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (park); 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

251.  381 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

MW.8, 

MW.11, 

 MW.8, 

MW.11, 

Ad. 1-5, 7 

--- 

Ad. 1-5, 7 

--- 

Ad. 1-5, 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 
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ochrony zieleni osiedlowej; 

2. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

wysokości do trzech kondygnacji; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenu MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

252.  382 23.11.2020 […]* Zgłasza sprzeciw budowy łącznika pomiędzy ul. Kobierzyńską 

a Grota-Roweckiego. 

KDD.20 KDD.20   nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

253.  383 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

6. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

7. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

254.  384 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11-MW.16 oraz terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 
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głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

255.  385 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

7. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

8. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

256.  386 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

4. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

5. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

Ad. 1-3, 5-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4 

nieuwzględniona 

 

 

Ad. 1-3, 5-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11, MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 4 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

257.  387 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych do 

ich zabudowania; 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4- 8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4- 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15, MW.16,  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 
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11 m lub trzech kondygnacji; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6. 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę) 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę pismo nie stanowi 

uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części projektu planu 

nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

 

258.  388 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

5. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11-MW.16 oraz terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

259.  389 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (park); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

4. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

8. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

260.  390 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

MW.8, 

MW.11, 

 MW.8, 

MW.11, 

Ad. 1, 3-8 

--- 

Ad. 1, 3-8 

--- 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 
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urządzoną (ZP); 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

7. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną. 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11-MW.16 oraz terenu  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

261.  391 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

7. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

8. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-5, 7, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

402 23.11.2020 […]* 

262.  392 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną (ZP np. park); 

2. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12). 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16 

Ad. 1-3 

--- 

 

Ad. 1-3 

--- 

 

 

 

 

Ad. 1-3 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

263.  393 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (park); 

2. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  
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głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

7. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

264.  394 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenie MW.12: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. Dachy zielone intensywne należy stosować na budynkach 

mieszkalnych we wszystkich obszarach przeznaczonych do 

ich zabudowania. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1- 7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod zabudowę 

wielorodzinną) 

Ad. 1- 7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów MW.11- MW.16,  MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie  MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zabudowę pismo nie stanowi 

uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części projektu planu 

nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

265.  395 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6; 

3. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie terenu pomiędzy ZPz.4, ZPw.4 i MW.9 pod 

zieleń urządzoną; 

6. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11, MW.12 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

266.  396 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14 

MW/U.6 

Ad. 2 

--- 

 

Ad. 2 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 2 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem 

wyznaczonych we wskazanym terenie stref ochrony zieleni osiedlowej i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 1 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

267.  397 23.11.2020 […]* Wnosi o przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6. 

MW/U.6  MW/U.6 --- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. zmiany przeznaczenia terenu MW/U.6 i w związku z tym 

nie podlega rozpatrzeniu. 

268.  401 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

5. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6 

--- 

 

Ad. 1-6 

--- 

 

 

 

 

 

Ad. 1-6 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenie MW.11 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

269.  404 23.11.2020 […]* Wnoszą o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

3. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia w 

długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

5. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

6. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

Ad. 1-4, 6-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-4, 6-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

Ad. 5 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

405 23.11.2020 […]* 

270.  406 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

--- 

 

Ad. 1, 3-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 
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2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m;  

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

7. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną. 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

271.  407 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP); 

3. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

5. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

272.  408 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP); 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 
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zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa. 

273.  409 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

4. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP); 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

6. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m;  

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

274.  410 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń urządzoną (np. park); 

2. Połączenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i przeznaczenie go pod zieleń urządzoną (ZP); 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

7. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m;  

8. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-7 

--- 

 

Ad. 1-7 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

nieuwzględniona 

 

 

 

Ad. 1-7 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.11 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 8 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

275.  411 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów w południowej części obszaru pod 

zieleń; 

2. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

3. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m lub trzech kondygnacji; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

6. Dachy zielone intensywne należy stosować także na innych 

terenach inwestycyjnych; 

7. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1- 5, 7-9 

--- 

 

Ad. 1- 5, 7-9 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 

nieuwzględniona 

(dotyczy terenów 

objętych 

ponownym 

wyłożeniem tj. 

Ad. 1- 5, 7-9 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów w południowej części obszaru oraz terenu  

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenach MW.11 i MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12 

−  korytarzy powietrznych 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 6 

Uwaga nieuwzględniona dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 

gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji dachu zielonego 

intensywnego również na budynkach mieszkalnych. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 
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ochrony zieleni osiedlowej; 

9. Niezabudowywanie korytarzy powietrznych. 

MW.8, MW.11, 

MW.12, 

MW/U.6) 

--- (dotyczy 

pozostałych 

terenów 

przeznaczonych 

pod 

zainwestowanie) 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

 

Dla pozostałych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie pismo 

nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy części 

projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu i w 

związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

276.  414 23.11.2020 […]* 

[…]* 

Sprzeciwiają się powstaniu drogi publicznej KDD.20 zamiast 

planowanego ciągu pieszego KDX.1. 

 

Uwaga zawiera obszerne uzasadnienie. 

MWi.2 

KDX.1/ 

KDD.20 

 MWi.2 

KDX.1/ 

KDD.20 

 nieuwzględniona 

 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie przywrócony Teren ciągu 

pieszego (KDX.1) z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu.  

Wprowadzenie w jego miejsce drogi publicznej klasy dojazdowej było 

wynikiem pozytywnego rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu. 

Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie zarządcy dróg publicznych 

(ZDMK) w zakresie rozwoju sieci drogowej na obszarze objętym planem. 

277.  415 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń urządzoną; 

2. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

3. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

4. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1, 3, 4 

--- 

 

Ad. 1, 3, 4 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1, 3, 4 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanym terenie stref ochrony zieleni osiedlowej 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 2 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

278.  416 25.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną; 

5. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12); 

6. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

7. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6. 

   --- --- Pismo nie stanowi uwagi ze względów formalnych, gdyż wpłynęło po 

terminie składania uwag. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy uwagi do projektu 

planu można było składać w terminie określonym w Ogłoszeniu i 

Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu części 

projektu planu do publicznego wglądu, tj. do dnia 23.11.2020 r. – data 

wpływu do tut. Urzędu. 

W związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

279.  417 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

--- 

 

Ad. 1, 2, 4-8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 
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2. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

3. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

4. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu budowy garaży 

podziemnych oraz zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m; 

5. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6; 

7. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 pod zieleń urządzoną; 

8. W terenie MW.11: zmniejszenie maksymalnej wysokości 

zabudowy do 11 m i wprowadzenie ograniczenia 

w długości elewacji (tak jak dla MW.12). 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 3 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

280.  418 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 

i MW.16 na zieleń; 

2. W terenie MW.11 – pas zieleni należy rozszerzyć tak by 

sięgał od granicy MW.9 aż do terenu ZPz.4; 

3. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0; 

4. W terenie MW.15 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.12: zmniejszenie wysokości zabudowy do 

11 m oraz wprowadzenie zakazu zabudowy głębokiej 

(garaży podziemnych); 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i połączenie go z ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

Ad. 1-6, 8 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-6, 8 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11, MW.12, MW.14,  MW.15, MW.16, 

MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

281.  419 24.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i 

MW.16 na zieleń; 

2. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

3. W terenie MW.11: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do trzech kondygnacji; 

4. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

5. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną; 

6. W terenie MW.12:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

d) niższa zabudowa; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

--- --- Pismo nie stanowi uwagi ze względów formalnych, gdyż wpłynęło po terminie 

składania uwag. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy uwagi do projektu planu 

można było składać w terminie określonym w Ogłoszeniu i Obwieszczeniu 

Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu części projektu planu do 

publicznego wglądu, tj. do dnia 23.11.2020 r. – data wpływu do tut. Urzędu. 

W związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 
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8. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej. 

282.  421 23.11.2020 […]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie terenów MW.11- MW.16 na zieleń 

urządzoną (ZP); 

2. zwiększenie w planie dostępności do publicznych 

przychodni, żłobków, szkół, bibliotek, placów zabaw czy 

bezpiecznych dróg; 

3. Przeznaczenie obszaru pomiędzy terenem ZPz.4 a terenem 

ZPw.4 i MW.9 pod zieleń urządzoną; 

4. W terenie MW.11:  

a) zwiększyć minimalny wskaźnik terenu biologicznie 

czynnego do 60%, 

b) ustalenie maksymalnego wskaźnika powierzchni 

zabudowy na 25%, 

c) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1-1,0, 

5. W terenie MW.14 - rozszerzenie wyznaczonych stref 

ochrony zieleni osiedlowej; 

6. W terenie MW.15 – przeznaczenie go na zieleń urządzoną 

lub rozszerzenie wyznaczonych stref ochrony zieleni 

osiedlowej; 

7. W terenach MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6 dachy 

zielone intensywne należy stosować także na budynkach 

mieszkalnych; 

8. W terenie MW.12: wprowadzenie zakazu zabudowy 

głębokiej (garaży podziemnych) oraz zmniejszenie 

maksymalnej wysokości bloków do 11 m; 

9. Przeznaczenie całego terenu MW/U.6 pod zieleń 

urządzoną i włączenie go do ZPz.6. 

MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14,  

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

 MW.8, 

MW.11, 

MW.12, 

MW.14, 

MW.15, 

MW.16, 

MW/U.6 

Ad. 1-6, 8, 9 

--- 

 

Ad. 1-6, 8, 9 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

Ad. 1-6, 8, 9 

Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż dotyczy 

części projektu planu nieobjętej ponownym wyłożeniem do publicznego 

wglądu tj. : 

− zmiany przeznaczenia terenów: MW.11- MW.16, MW/U.6 

− rozszerzenia na tereny nieobjęte ponownym wyłożeniem wyznaczonych we 

wskazanych terenach stref ochrony zieleni osiedlowej 

− zmiany zasad realizacji miejsc postojowych w terenie MW.12 

− zmiany parametrów zabudowy w terenach MW.11 i MW.12  

− zwiększenia dostępności do wymienionych usług, placów zabaw oraz dróg 

i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu. 

 

Ad. 7 

Uwaga nieuwzględniona gdyż nie zostanie wprowadzony nakaz realizacji 

dachu zielonego intensywnego również na budynkach mieszkalnych 

w terenach: MW.8, MW.11, MW.12 i MW/U.6. 

Zgodnie z definicjami przyjętymi w § 4 ust. 1 pkt 24 i 25 dach zielony to 

dach płaski. Taka geometria dachu (zgodnie z § 7 ust. 7) została wskazana 

dla terenów MW.14-MW.16. Natomiast dla terenów MW.8, MW.11, MW.12 

i MW/U.6 określono nakaz kształtowania dachów dwu-lub wielospadowych. 

283.  422 12.11.2020 […]* Składa uwagi do mpzp „Kobierzyńska”. 

 

Pismo bez załącznika 

   --- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie 

zawiera konkretnych uwag do projektu planu i w związku z tym nie podlega 

rozpatrzeniu. 

284.  423 22.11.2020 […]* Przesyła pismo bez treści jedynie z załącznikiem o możliwości 

składania uwag do planu. 

   --- --- Pismo nie stanowi uwagi w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy, gdyż nie 

zawiera konkretnych uwag do projektu planu i w związku z tym nie podlega 

rozpatrzeniu. 

285.  424 30.11.2020 […]* Wnoszą o: 

1. rezygnację z wyznaczenia terenu KDD.20 na rzecz ciągu 

pieszego KDX; 

2. przeznaczenie części terenu działek pod park linearny 

którego brak jest w tej okolicy, a realizowany ciąg pieszy 

jest jego początkiem. 

 

Uwagi zawierają obszerne uzasadnienie. 

169/8 

169/3 

169/10 

169/11 

169/7 

119/5 

122/17 

34 KDD.20 

 

--- --- Pisma nie stanowią uwagi ze względów formalnych, gdyż wpłynęły po 

terminie składania uwag. Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy uwagi do projektu 

planu można było składać w terminie określonym w Ogłoszeniu i 

Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu części 

projektu planu do publicznego wglądu, tj. do dnia 23.11.2020 r. – data 

wpływu do tut. Urzędu. 

W związku z tym nie podlegają rozpatrzeniu. 

425 30.11.2020 […]* 

426 30.11.2020 […]* 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.); jawność wyłączyła Aleksandra Rembowska-Wójcik, Kierownik BP-02-3 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, 

• planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska”, 

• ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.). 

2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m. in. numeracja rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów, a także ich redakcja) pochodzą z edycji części projektu planu ponownie wyłożonej do publicznego wglądu. 

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

 


