
Załącznik do Zarządzenia Nr 2308/2007 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.10.2007 r. 

 

 

WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OBSZARU „TYNIEC - OSIEDLE” 

 

Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 16 października 2007 r. 

W ww. terminie zostały złożone wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie. 

 

Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. 13.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia w planie działki 

pod realizację zamierzenia 

inwestycyjnego: zespół siedmiu 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych 

wolnostojących 

161, Obr. 76  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 161 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

2. 2. 13.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

65/6, Obr. 76 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki 

Zgodnie ze Studium południowa część działki 65/6 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Północna część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZL – 

tereny zieleni leśnej (lasy wraz z niezbędnymi obiektami obsługi gospodarki leśnej oraz urządzeniami 

udostępniania rekreacyjnego lasów) oraz obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym 

rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

3. 3. 13.09.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

65/10, Obr. 76  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 65/10 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

4. 4. 12.09.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działek z 

terenów rolnych na tereny 

budowlane 

193, Obr. 77 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 193 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

 

121, Obr. 79 

- - 

Nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek w zakresie działek 121 i 122 rozpatrzony został w planie Tyniec 

Południe. 

 
122, Obr. 79 

5. 5. 14.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

potrzeby budownictwa 

jednorodzinnego 

137, Obr. 75  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 137 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

6. 6. 19.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki z rolnej 

na budowlaną 

118, Obr. 75  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 118 w większości znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Pozostała, północna część ww. działki ze względu na konieczność zapewnienia standardów 

urbanistycznych uniemożliwia realizację zabudowy. 

 

7. 7. 24.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

terenów rolnych na budowlane 

165, Obr. 76  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 165 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. 8. 26.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

rolnej na budowlaną 

50, Obr. 77 

uwzględniony 

częściowo: 

północna część działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowa część działki 

Zgodnie ze Studium północna część działki 50 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Południowa część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

9. 9. 27.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na cele 

budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego 

158, Obr. 76 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki 

Zgodnie ze Studium południowa część działki 158 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN 

– tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Północna część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

10. 10. 27.09.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia w planie działki 

pod realizację zamierzenia 

inwestycyjnego: zespół siedmiu 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych 

wolnostojących 

161, Obr. 76  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 161 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

11. 11. 01.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki z rolnej 

na budowlaną 

192, Obr. 75 

uwzględniony 

częściowo: 

wschodnia część 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia część działki 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki 192 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN 

– tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Zachodnia część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

12. 12. 02.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

88/1, Obr. 76  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 88/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

13. 13. 02.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

78/3, Obr. 77  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 78/3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

14. 14. 03.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną pod budowę domu 

jednorodzinnego 

126/1, Obr. 75  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 126/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

15. 15. 03.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budownictwo mieszkaniowe 

228/4, Obr. 74  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 228/4 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

16. 16. 02.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

11, Obr. 74  nieuwzględniony Działka nr 11 znajduje się poza granicami obszaru objętego planem 

17. 17. 04.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

budownictwo jednorodzinne, 

bliźniacze i segmentowe 

139, Obr. 77 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem: 

północna część działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowa część działki 

Zgodnie ze Studium północna część działki 139 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej określony zostanie na etapie dalszych prac projektowych. 

Południowa część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

138, Obr. 77 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 138 i 152 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

152, Obr. 77 

18. 18. 05.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na 

budowlaną 

127/86, Obr. 76  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 127/86 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

19. 19. 08.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki z rolnej 

na budowlaną 

250/2, Obr. 73  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 250/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

20. 20. 08.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki z rolnej 

na budowlaną 

250/3, Obr. 73  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 250/3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

21. 21. 08.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek na działki 

budowlane 

240, Obr. 74 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki 240, 290, 291 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

290, Obr. 74 

291, Obr. 74 

22. 22. 09.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną pod budowę domów 

jednorodzinnych 

233, Obr. 74  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 233 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

23. 23. 10.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki w części 

oznaczonej jako „R” pod 

zabudowę jednorodzinną. 

Zmiany kwalifikacji w części 

oznaczonej jako „R” z działki 

rolniczej na budowlaną 

29/2, Obr. 76 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 29/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

24. 24. 10.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę jednorodzinną. 

Zmiany kwalifikacji z działki 

rolniczej na budowlaną 

242/2, Obr. 73 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 242/2 oraz w większości działka nr 242/7 znajdują się w obszarze 

oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym 

jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, 

bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa 

zabudowy. 

Pozostała, południowa część działki 242/7 ze względu na konieczność zapewnienia standardów 

urbanistycznych uniemożliwia realizację zabudowy. 

 

242/7, Obr. 73 

25. 25. 12.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

zabudowę mieszkalną 

jednorodzinną bliźniaczą lub 

wolnostojącą 

18, Obr. 77 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 18 i 14 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na drogę 

dojazdową 

14, Obr. 77 

26. 26. 12.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zmiany przeznaczenia działki z 

rolniczej na budowlaną 

191/2, Obr. 77  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 191/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 
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DATA 
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NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wniosek dotyczy: 

 

Ustanowienia działki jako drogi 

o statusie gromadzkim 

190/2, Obr. 77 

Ze względu na wymóg spełnienia parametrów technicznych określonych w przepisach szczególnych nie 

ma możliwości budowy drogi publicznej na działce 190/2. 

27. 27. 12.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia części działek 

na budowlane. 

Zaprojektowania drogi 

dojazdowej – przedłużenie ulicy 

Skołczanka wzdłuż zachodniej 

granicy działek i rowu 

melioracyjnego 

196, Obr. 75 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 196 i 197 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

197, Obr. 75 

28. 28. 12.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

rolnej na budowlaną 

276, Obr. 73  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 276 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

29. 29. 12.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

rolnej na budowlaną  

174, Obr. 73  nieuwzględniony 

Działka 174 uległa podziałowi na działki 174/1, 174/2, 174/3, 174/4 i 174/5. 

Zgodnie ze Studium działki nr 174/1, 174/2, 174/3, 174/4 i 174/5 znajdują się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

30. 30. 12.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

rolnej na budowlaną  

195, Obr. 73  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 195 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

31. 31. 12.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek w całości 

pod budownictwo 

jednorodzinne, bliźniacze i 

segmentowe 

139, Obr. 77 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem: 

północna część działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowa część działki 

Zgodnie ze Studium północna część działki 139 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej określony zostanie na etapie dalszych prac projektowych. 

Południowa część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

138, Obr. 77 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 138 i 152 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

152, Obr. 77 

32. 32. 12.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki rolnej na 

budowlaną 

193, Obr. 75 

uwzględniony 

częściowo: 

północno – wschodnia 

część działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

pozostała część działki 

Zgodnie ze Studium północno – wschodnia część działki 193 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Pozostała część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

33. 33. 12.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Włączenia działek rolnych do 

terenów budowlanych  

228/2, Obr. 74 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 228/2 i 228/3 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

228/3, Obr. 74 

34. 34. 12.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Włączenia działki rolnej do 

terenów budowlanych  

73, Obr. 77  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 73 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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35. 35. 12.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

248, Obr. 73  nieuwzględniony 

Działka 248 uległa podziałowi na działki 248/1 i 248/2. 

Zgodnie ze Studium działki nr 248/2 i większość działki nr 248/1 znajdują się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Niewielki południowy fragment działki 248/1 ze względu na konieczność zapewnienia standardów 

urbanistycznych uniemożliwia realizację zabudowy. 

 

36. 36. 15.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Uwzględnienia działki na cele 

zabudowy mieszkaniowej 

244, Obr. 74  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 244 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

37. 37. 15.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Możliwości budowy na działce 

zespołu wolnostojących domów 

jednorodzinnych, w ilości od 3 

do 5 domów, wraz ze 

stosownymi wjazdami i drogami 

245, Obr. 73  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium większość działki nr 245 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Niewielka południowy fragment ww. działki ze względu na konieczność zapewnienia standardów 

urbanistycznych uniemożliwia realizację zabudowy. 

38. 38. 16.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Nadania działkom statusu 

działki budowlanej 

27/1, Obr. 77 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium działki 27/1 i 29/1 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 29/1, Obr. 77 

39. 39. 16.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Zakwalifikowania działek w 

planie jako działek budowlanych 

18, Obr. 77 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działki nr 18 i 14 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

14, Obr. 77 

242/8, Obr. 77 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki 

Zgodnie ze Studium południowa część działki 242/8 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Północna część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

40. 40. 16.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki w 

całości na budowlaną 

21, Obr. 77 

uwzględniony 

częściowo: 

wschodnia część 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

zachodnia i południowa 

część działki 

Zgodnie ze Studium wschodnia część działki 21 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Zachodnia i południowa część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

41. 41. 16.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki na cele 

budowlane 

108, Obr. 73 

uwzględniony 

częściowo: 

południowa część 

działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

północna część działki 

Zgodnie ze Studium południowa część działki 108 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN 

– tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Północna część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

42. 42. 16.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek w całości 

dla realizacji budownictwa 

mieszkaniowego. 

Zabudowa mieszkaniowa w 

swoich parametrach powinna 

nawiązywać do już istniejącej w 

sąsiedztwie tego obszaru 

276/1, Obr. 76 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium działka 276/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Określenie parametrów zabudowy możliwe będzie na etapie dalszych prac projektowych. 

276/2, Obr. 76  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 276/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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43. 43. 16.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki dla 

realizacji budownictwa 

mieszkaniowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, 

taką jak usługi społeczne i 

komercyjne o podstawowym 

znaczeniu. 

Zabudowa mieszkaniowa w 

swoich parametrach powinna 

nawiązywać do już istniejącej w 

zachodniej części tego obszaru. 

Zaprojektowany układ 

komunikacyjny winien 

proponować rozwiązania dla 

wszystkich działek bądź grup 

działek stanowiących 

jednorodną własność 

246, Obr. 74  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 246 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

44. 44. 16.10.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną rozproszoną. 

Ustalenie dla działek 

parametrów zabudowy 

obowiązujących na terenach 

przyległych do Jurajskich 

Parków Krajobrazowych. 

156/2, Obr. 76 

 nieuwzględniony 

Działka 275 uległa podziałowi na działki 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 275/9, 

275/10. 

Zgodnie ze Studium działki nr 156/2, 165, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 275/9, 

275/10 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń 

produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje 

całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

165, Obr. 76 

275, Obr. 76 

45. 45. 15.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działki z rolnej 

na budowlaną 

15, Obr. 77  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 15 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

46. 46. 16.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działki pod 

budownictwo jednorodzinne 

wolnostojące, bliźniacze, 

szeregowe. 

260/2, Obr. 73 

uwzględniony 

częściowo z 

zastrzeżeniem: 

północna część działki 

nieuwzględniony 

częściowo: 

południowa część działki 

Zgodnie ze Studium północna część działki 260/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN 

– tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej określony zostanie na etapie dalszych prac projektowych. 

Południowa część ww. działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

 

47. 47. 17.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną 

86/3, Obr. 73 

uwzględniony  

Wg ewidencji gruntów istnieje działka 87/1. 

Zgodnie ze Studium działki 86/3 i 87/1 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

87/2, Obr. 73 

87/4, Obr. 73 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek jako 

zielone tereny otwarte 

78/4, Obr. 73 

 nieuwzględniony 
Zgodnie ze Studium działki 78/4 i 78/5 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 78/5, Obr. 73 

48. 48. 22.10.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Wskazania gruntu jako 

przeznaczonego pod zabudowę 

– budowa domu 

jednorodzinnego 

36, Obr. 77  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium działka nr 36 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49. 49. 22.10.2007 „COLOS” Sp. z o.o. 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek na cele 

usług komercyjnych 

93/2, Obr. 74 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
 

Zgodnie ze Studium działka 93/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Wnioskodawca posiada pozwolenia na budowę. 

Przeznaczenie działki w planie wynikać będzie m.in. z wytycznych zawartych w pozwoleniu na budowę. 

94/2, Obr. 74 
uwzględniony 

z zastrzeżeniem 
. 

Zgodnie ze Studium działka nr 94/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Wnioskodawca posiada pozwolenia na budowę. 

Przeznaczenie działki w planie wynikać będzie m.in. z wytycznych zawartych w pozwoleniu na budowę. 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. Umiejscowienie - wg przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „ustawą” - rozpatrzenia wniosków do planu w początkowej fazie procedury planistycznej powoduje, że kryteria rozpatrywania wniosków do planu na 

tym etapie sporządzania planu, muszą być ogólne i odniesione w szczególności do wymagań formalno-prawnych. Rozpatrzenie wniosków do planu na tym etapie nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem, bowiem w dalszej procedurze planistycznej, na jej 

kolejnych etapach (m.in. – opracowania projektu planu, opiniowania, uzgodnień oraz wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu) mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o końcowym uwzględnieniu lub 

nie uwzględnieniu wniosku w ostatecznym projekcie planu. 

2. W związku z powyższym, jako podstawowe kryteria rozpatrzenia wniosków przyjęto, w szczególności: 

1) spełnienie warunków formalnych, tj.: termin, forma i sposób złożenia wniosku, położenie terenu objętego wnioskiem (w obszarze planu, poza obszarem planu) oraz przedmiot wniosku (dotyczy, nie dotyczy) regulacji ustalanych i określanych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1 ustawy), 

2) zapewnienie zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 

3. Obecne rozpatrzenie wniosków do planu nie ogranicza uczestnictwa zainteresowanych (w tym wnioskodawców) w dalszym procesie sporządzania planu. Zgodnie z ustawą zainteresowani mają możliwość udziału w dalszym procesie planistycznym, 

w szczególności na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Będą mogli wówczas zapoznać się ze sposobem i zakresem uwzględnienia i wykorzystania ich wniosków 

do planu oraz składać uwagi do projektu planu, podlegające rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Krakowa, a później (na etapie uchwalania planu) rozstrzygnięciom Rady Miasta Krakowa. 

4. Nieuwzględnienie wniosków z powodu niezgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa ma charakter wstępny. Zgodnie z ustaleniami Studium granica między terenami wskazanymi do zainwestowania, 

a otwartymi ma charakter orientacyjny i jej ostateczny przebieg może ulec zmianie na dalszym etapie prac nad planem - w przypadkach określonych w Studium. 

5. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w sprawie  rozpatrzenia wniosków nie podlega  zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

6. 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 „Tyniec Osiedle”,  

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zmianami).  

 


