Załącznik do Zarządzenia Nr 517/2012
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-03-05
WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „PARK ZAKRZÓWEK” W KRAKOWIE
Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Tygodniku Grodzkim w dniu 25 lutego 2011 r.
Obwieszczenia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa 25 lutego 2011 r.
Termin składania wniosków do planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu upłynął z dniem 31 marca 2011 r.
Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Krakowa sporządza projekt planu rozpatrując wnioski, które wpłynęły w terminie podanym w ogłoszeniu i obwieszczeniu.
W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym wykazie.

Numer wniosku

DLA CZYTELNOŚCI ROZSTRZYGNIĘCIA ZŁOŻONE WNIOSKI ZOSTAŁY PODZIELONE NA 5 GRUP, ZBIEŻNYCH PROBLEMOWO I MERYTORYCZNIE
Grupa nr: 1

Lp.

1.
1.

1.

Data
wpływu
wniosku

Oznaczanie
nieruchomości Rozstrzygnięcie w sprawie
której dotyczy rozpatrzenia wniosku
wniosek

Nazwisko
i imię, nazwa
Treść wniosku
jednostki
organizacyjnej

2.
3.
25.03.2011 Kraków City
Park Sp. z o.o.

Nr
działki

4.
PODZIAŁ NA ELEMENTY LITEROWE „A” I „B” NADANO DLA POTRZEB ROZSTRZYGNIĘCIA
A. Wnoszę o przeznaczenie działek o numerach: 144, 149, 150, 151, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6,
191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 obręb nr 9
Podgórze, jako tereny zieleni parkowej (urządzonej) – ZP.z, ZP.p, ZP.s, ZP.6, sportu i rekreacji – US, wód
powierzchniowych – WS oraz ciągów pieszo-rowerowych – KX, których zasięg był by tożsamy z zasięgiem jaki
przewidywał dla tych terenów projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Zakrzówka (wersja wyłożona do publicznego wglądu w dniach 3.03.2008 – 4.04.2008 r.) z uwzględnieniem
powiększenia terenu sportu i rekreacji US w kierunku akwenu wodnego (poszerzenie wskazano na załączniku
graficznym).

Obr.
uwzględniony nieuwzględniony
Pg.

5.
6.
144,
9
149,
150,
151,
190,
191/1,
191/2,
191/3,
191/4,
191/5,
191/6,
191/8,
191/9,
191/10,
191/11,
192,
B. W odniesieniu do sposobu zagospodarowania ww. terenów, wnioskuję o:
193,
1. dla terenów oznaczonych w ww. projekcie planu ZP.z ustalić:
194,
1) przeznaczenie podstawowe – urządzoną zieleń naturalną,
195,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
196,
a) obiekty małej architektury,
197,
b) lokalizacja ażurowych konstrukcji w celu zagospodarowania ścian skalnych – zarówno na wierzchowinie, jak i 198,
w bezpośrednim sąsiedztwie lustra wody zbiornika (tj. alejek wzdłuż brzegów, platform widokowych, mostów, 199,
pomostów, basenów pływających, konstrukcji do mocowania lin itp.),
200,
c) ogólnodostępna plaża,
201,
d) lokalizacja tymczasowych estrad lub scen oraz trybun, amfiteatrów, lub widowni (również z zadaszeniem) – dla 202,
urządzenia widowisk plenerowych,
203,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
204, 205
2. dla terenów oznaczonych w ww. projekcie planu ZP.p ustalić:
1) przeznaczenie podstawowe – urządzoną zieleń naturalną; publicznie dostępną zieleń urządzoną o charakterze
parkowym i rekreacyjnym,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty małej architektury,
b) tereny sportowo-rekreacyjnych,
c) budynki obsługujące tereny sportowo – rekreacyjne (np. wypożyczalnie sprzętu sportowego, zaplecze socjalne

1

Uwagi

7.
Częściowo
uwzględniony

8.
Częściowo
nieuwzględniony

9.
Ad. A. Nieuwzględnienie dotyczy
proponowanych
przeznaczeń
terenów. Wyznaczone w projekcie
planu
zasięgi
poszczególnych
terenów oraz oznaczenie ich
przeznaczenia
wynika
z uwarunkowań
przyrodniczych,
prawnych, zasady zrównoważonego
rozwoju, ładu przestrzennego oraz
stanu
istniejącego.
Zaznaczyć
należy,
że
przeznaczenie
podstawowe i funkcja całego
obszaru
są
zbieżne
z wnioskowanym (zieleń urządzona
– park, tereny usług sportu
i rekreacji).
Ad. B. Wnioskowane ustalenia
odnoszą się do proponowanego we
wniosku rozmieszczenia terenów.
Ze względu na różnice w przebiegu
linii rozgraniczających określonych
w
projekcie
planu
a wnioskowanymi,
szczegółowe
ustalenia
dla
proponowanych
we wniosku terenów nie mogą
zostać uwzględnione. Niemniej
należy stwierdzić, że większość
proponowanych nakazów, zakazów
i dopuszczeń została uwzględniona
w ustaleniach szczegółowych dla
poszczególnych
terenów
wyznaczonych w projekcie planu.

2.

2.

28.03.2011 [...]*

oraz usługi gastronomiczne),
d) ciągów pieszo-jezdnych i rowerowych,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. dla terenów oznaczonych w ww. projekcie planu ZP.s ustalić:
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzoną, towarzyszącą terenom rekreacyjnym;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki mieszczące wypożyczalnię sprzętu sportowego, zaplecze socjalne oraz usługi gastronomiczne,
b) parkingów,
c) elementów wyposażenia parku,
d) ciągów pieszo-jezdnych i rowerowych,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
f) terenowych urzadzeń sportu i rekreacji.
4. dla terenów oznaczonych w ww. projekcie planu ZP.6 ustalić:
1) przeznaczenie podstawowe – publicznie dostępna zieleń urządzona,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) plenerowe galerie rzeźb,
b) ciągów pieszych, konnych, narciarstwa biegowego i rowerowych,
c) elementy wyposażenia parku,
d) urządzenie ścian wspinaczkowych,
e) platformy widokowe,
f) konstrukcje do mocowania lin,
g) tymczasowych estrad lub scen oraz trybun lub widowni (również z zadaszeniem) – dla urządzenia widowisk
plenerowych,
h) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
5. dla terenów oznaczonych w ww. projekcie planu US ustalić:
1) przeznaczenie podstawowe – obiekty sportu i rekreacji,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki mieszczące wypożyczalnię sprzętu sportowego, zaplecze socjalne oraz usługi handlu i gastronomii,
b) parkingów,
c) podjazdy i dojścia piesze,
d) lokalizację ażurowych konstrukcji w celu zagospodarowania ścian skalnych zarówno na wierzchowinie, jak i w
bezpośrednim sąsiedztwie lustra wody zbiornika (tj. alejek wzdłuż brzegów, mostów, pomostów, basenów
pływających, konstrukcji do mocowania lin itp.).
Wnoszę o przeznaczenie działek o nr 191/9, 198, 199 obr. 9 Podgórze jako:
Przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, towarzysząca terenom rekreacyjnym;
Przeznaczenie dopuszczalne – budynki wypożyczalni sprzętu sportowego, zaplecze socjalne oraz usługi gastronomiczne
i hotelowe.

2

191/1,
9
198, 199

Częściowo
uwzględniony

Częściowo
nieuwzględniony

Nieuwzględnienie w projekcie
planu dotyczy:
- lokalizacji funkcji hotelowej
na proponowanych działkach,
możliwości
lokalizacji
proponowanych
budynków
na działkach
nr
191/1,
198
i północnym fragmencie działki
nr 199, ze względu na cenne
uwarunkowania
przyrodnicze
i geomorfologiczne.

Numer wniosku

Grupa nr: 2

Lp.

1.
3.

3.

4.
5.
6.

Data
wpływu
wniosku

Nazwisko
i imię, nazwa
Treść wniosku
jednostki
organizacyjnej

2.
3.
4.
30.03.2011 Stowarzyszeni WNIOSEK O TEJ SAMEJ TREŚCI ZŁOŻYŁY OSOBY WYSZCZEGÓLNIONE POD NUMERAMI WNIOSKÓW 3-6
1. Ze względu na swoje położenie w strefie kształtowania systemu przyrodniczego miasta, w granicy Zespołu
e Zielona
Jurajskich Parków Krajobrazowych, a częściowo w bezpośredniej otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku
Zielna,
Krajobrazowego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujące te tereny winny mieć charakter
[...]*
przede wszystkim ochronny.
[...]*
2. Stowarzyszenie Zielona Zielna czyni od lat starania o objęcie planem ochronnym obszaru Zakrzówka wraz z
31.03.2011 [...]*
przedpolem skał Twardowskiego, czyli niezabudowanymi łąkami położonymi na północ od skał, tj. pomiędzy
31.03.2011 [...]*
ulicami Salezjańską i Zielną oraz obszaru leśnego, przylegającego do ul. Pietrusińskiego, pozostającego w
04.04.2011 Stowarzyszeni
bezpośrednim sąsiedztwie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Jest to teren mieszczący się w granicach
(w
e Zielona
nieopracowywanego obecnie planu: „Salezjańska Zakrzówek”, stąd nasz wniosek, aby objąć przedpole położone na
terminie)
Zielna,
północ od Skał Twardowskiego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Park Zakrzówek” aż po
[...]*
ulice Pietrusińskiego i Zielińskiego.
[...]*
3. Opowiadamy się za maksymalnym rozszerzeniem granic planowanego parku na wszystkie niezabudowane w
okolicy zbiornika i na przedpolu skał działki, w tym zwłaszcza działki miejskie, ponieważ obowiązkiem miasta jest
dbałość o zapewnienie mieszkańcom warunków do rekreacji oraz ochrona krajobrazu, panoramy, korytarzy
ekologicznych, siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt, oraz zachowanie tych wartości dla przyszłych pokoleń.
Planowany park jest nieodzowny jako zaplecze osiedli już wybudowanych, gdzie nie pozostawiono miejsca na
przestrzeń publiczną i rekreację.

4. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni zamianie działek będących w posiadaniu miasta na inne, będące własnością
developerów, ponieważ doprowadza to do sytuacji, że nie miasto i jego mieszkańcy w drodze partycypacji
społecznej decydują o planowaniu przestrzennym, tylko spółki developerskie rozplanowują całe dzielnice pod
kątem własnego interesu związanego z uzyskaniem maksymalnej ilości metrów kwadratowych kubatur z
przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem, bez uwzględnienia potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego miasta, które uważają za wartość dodaną podnoszącą wartość metra kwadratowego inwestycji.
Uważamy, że zamiana działek dokonywana w trakcie opieszale i niekonsekwentnie prowadzonych prac
planistycznych świadczy o niegospodarności miasta, ponieważ w obliczu braku obowiązującego planu miejscowego
nie ma podstaw do wyceny poszczególnych działek oraz porównania ich wartości z działkami pozyskiwanymi od
developerów.
5. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni poszerzeniu terenów przeznaczonych pod inwestycje, a stanowiących od lat
rezerwę planistyczną obszarów zielonych, mających zaspokajać potrzebę rekreacji mieszkańców południowozachodniej części Krakowa, która zwłaszcza na południe od Zakrzówka rozbudowuje się chaotycznie, na podstawie
indywidualnych decyzji wydawanych dla poszczególnych developerów, bez elementarnej dbałości o przestrzeń
publiczną i tereny rekreacyjne.
6. Sprzeciwiamy się przeznaczeniu działek zapisanych w Planie Ogólnym z 1994 roku jako niebudowlane, rolne, leśne
i zieleń parkową pod zabudowę kubaturową. Odnosimy się do tego planu, ponieważ od końca 2002 roku, kiedy
przestał on obowiązywać nie doczekaliśmy się żadnego innego dokumentu mającego chronić jeden z
najwartościowszych z punktu widzenia przyrodniczego obszarów w mieście. Prace planistyczne prowadzone są tu w
sposób chaotyczny, bez uwzględniania postulatów mieszkańców, lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz
ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego. Brak jest przejrzystości i konsekwencji prowadzonych
prac, co utrudnia partycypację społeczną na etapie Planowania.
7. Jesteśmy przeciwni rozbudowie sieci dróg kołowych w całym obszarze objętym planem „Park Zakrzówek”.
Istniejąca sieć dróg, w całości zaspokaja potrzeby mieszkańców. Komunikacja realizowana sięgaczowi do
poszczególnych zabudowań jest najwłaściwsza z punktu widzenia ochrony terenu przed nadmiernym
zainwestowaniem i hałasem. Nie ma potrzeby realizowania żadnych nowych dróg kołowych, ani poszerzania
istniejących. Ulice Salezjańska, Wyłom i św. Jacka to dawne drogi forteczne, bardzo dobrze, w naturalnym dla
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Oznaczanie
nieruchomości
której dotyczy
wniosek

Rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia wniosku

Nr
działki

Obr.
Pg.

uwzględniony nieuwzględniony

5.
Cały
obszar
planu

6.

7.

Uwagi

8.

9.

Ad. 2
nieuwzględniony

Ad. 2 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami tego
projektu planu.
Ad. 3 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami tego
projektu
planu.
Przeznaczenie
podstawowe pod park zostało
określone na większości terenów
objętych granicami projektu planu.
Ad. 4 Procedura zamiany własności
działek
nie
jest
przedmiotem
sporządzania planu (wykracza poza
materię
planistyczną).
Zakres
projektu planu został określony
w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Wnioskowane działania nie stanowią
regulacji planistycznej.

Ad. 1
uwzględniony

Ad. 3
częściowo
uwzględniony

Ad.3 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 4
nieuwzględniony

Ad. 5, 6
częściowo
uwzględniony

Ad. 5, 6 częściowo Ad. 5, 6 Nieuwzględnienie dotyczy
nieuwzględniony
niewielkich obszarów ograniczonych
liniami zabudowy w których zasięgu
dopuszcza się jedynie realizację
małych
kubaturowych obiektów
pełniących
funkcję
zaplecza,
niezbędnych
do
prawidłowej
realizacji funkcji podstawowej – park.

Ad. 7
częściowo
uwzględniony

Ad. 7 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 7 W śladzie istniejącej ulicy
Wyłom wyznaczono tereny drogi
wewnętrznej (KDW.2). Wymieniona
ulica św. Jacka znajduje się poza
granicami planu.

4.

7.

8.

31.03.2011 [...]*
[...]*

04.04.2011 [...]*
(w
terminie)

siebie otoczeniu zachowana część systemu drogowego Twierdzy Kraków, które winny pozostać ciągami
spacerowymi. Dziedzictwo Twierdzy to przede wszystkim zieleń i ciągi spacerowe. Twierdza jako całość jest
wysokiej klasy zabytkiem. Rezerwa zieleni parkowej związana z założeniem Twierdzy była zapisana w planach
zagospodarowania przestrzennego miasta od lat. Nie mogą one w żadnym wypadku przejąć funkcji obsługi ruchu
kołowego.
8. Wokół zbiornika na Zakrzówku winno się zachować, gdzie tylko to jest jeszcze możliwe bufor wolny od
jakiejkolwiek zabudowy, przeznaczony na ciągi spacerowe, ścieżki rowerowe, itp.
WNIOSEK O TEJ SAMEJ TREŚCI ZŁOŻYŁY OSOBY WYSZCZEGÓLNIONE POD NUMERAMI WNIOSKÓW 7-8
1. Ze względu na swoje położenie w strefie kształtowania systemu przyrodniczego miasta, w granicy Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych, a częściowo w bezpośredniej otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujące te tereny winny mieć charakter
przede wszystkim ochronny.
2. Jest to teren mieszczący się w granicach nieopracowywanego obecnie planu: „Salezjańska Zakrzówek”, stąd nasz
wniosek, aby objąć przedpole położone na północ od Skał Twardowskiego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego „Park Zakrzówek” aż po ulice Pietrusińskiego i Zielińskiego.

3. Opowiadamy się za maksymalnym rozszerzeniem granic planowanego parku na wszystkie niezabudowane w
okolicy zbiornika i na przedpolu skał działki, w tym zwłaszcza działki miejskie, ponieważ obowiązkiem miasta jest
dbałość o zapewnienie mieszkańcom warunków do rekreacji oraz ochrona krajobrazu, panoramy, korytarzy
ekologicznych, siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt, oraz zachowanie tych wartości dla przyszłych pokoleń.
Planowany park jest nieodzowny jako zaplecze osiedli już wybudowanych, gdzie nie pozostawiono miejsca na
przestrzeń publiczną i rekreację.

4. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni zamianie działek będących w posiadaniu miasta na inne, będące własnością
developerów, ponieważ doprowadza to do sytuacji, że nie miasto i jego mieszkańcy w drodze partycypacji
społecznej decydują o planowaniu przestrzennym, tylko spółki developerskie rozplanowują całe dzielnice pod
kątem własnego interesu związanego z uzyskaniem maksymalnej ilości metrów kwadratowych kubatur z
przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem, bez uwzględnienia potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego miasta, które uważają za wartość dodaną podnoszącą wartość metra kwadratowego inwestycji.
Uważamy, że zamiana działek dokonywana w trakcie opieszale i niekonsekwentnie prowadzonych prac
planistycznych świadczy o niegospodarności miasta, ponieważ w obliczu braku obowiązującego planu miejscowego
nie ma podstaw do wyceny poszczególnych działek oraz porównania ich wartości z działkami pozyskiwanymi od
developerów.
5. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni poszerzeniu terenów przeznaczonych pod inwestycje, a stanowiących od lat
rezerwę planistyczną obszarów zielonych, mających zaspokajać potrzebę rekreacji mieszkańców południowozachodniej części Krakowa, która zwłaszcza na południe od Zakrzówka rozbudowuje się chaotycznie, na podstawie
indywidualnych decyzji wydawanych dla poszczególnych developerów, bez elementarnej dbałości o przestrzeń
publiczną i tereny rekreacyjne.
6. Sprzeciwiamy się przeznaczeniu działek zapisanych w Planie Ogólnym z 1994 roku jako niebudowlane, rolne, leśne
i zieleń parkową pod zabudowę kubaturową. Odnosimy się do tego planu, ponieważ od końca 2002 roku, kiedy
przestał on obowiązywać nie doczekaliśmy się żadnego innego dokumentu mającego chronić jeden z
najwartościowszych z punktu widzenia przyrodniczego obszarów w mieście. Prace planistyczne prowadzone są tu w
sposób chaotyczny, bez uwzględniania postulatów mieszkańców, lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz
ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego. Brak jest przejrzystości i konsekwencji prowadzonych
prac, co utrudnia partycypację społeczną na etapie Planowania.
7. Jesteśmy przeciwni rozbudowie sieci dróg kołowych w całym obszarze objętym planem „Park Zakrzówek”.
Istniejąca sieć dróg, w całości zaspokaja potrzeby mieszkańców. Komunikacja realizowana sięgaczowo do
poszczególnych zabudowań jest najwłaściwsza z punktu widzenia ochrony terenu przed nadmiernym
zainwestowaniem i hałasem. Nie ma potrzeby realizowania żadnych nowych dróg kołowych, ani poszerzania
istniejących. Ulice Salezjańska, Wyłom i św. Jacka to dawne drogi forteczne, bardzo dobrze, w naturalnym dla
siebie otoczeniu zachowana część systemu drogowego Twierdzy Kraków, które winny pozostać ciągami
spacerowymi. Dziedzictwo Twierdzy to przede wszystkim zieleń i ciągi spacerowe. Twierdza jako całość jest
wysokiej klasy zabytkiem. Rezerwa zieleni parkowej związana z założeniem Twierdzy była zapisana w planach
zagospodarowania przestrzennego miasta od lat. Nie mogą one w żadnym wypadku przejąć funkcji obsługi ruchu
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Ad. 8
uwzględniony
Cały
obszar
planu

Ad. 1
uwzględniony

Ad. 2
nieuwzględniony

Ad. 3
częściowo
uwzględniony

Ad.3 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 4
nieuwzględniony

Ad. 2 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami tego
projektu planu.
Ad. 3 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami tego
projektu
planu.
Przeznaczenie
podstawowe pod park zostało
określone na większości terenów
objętych granicami projektu planu.
Ad. 4 Procedura zamiany własności
działek
nie
jest
przedmiotem
sporządzania planu (wykracza poza
materię
planistyczną).
Zakres
projektu planu został określony
w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Wnioskowane działania nie stanowią
regulacji planistycznej.

Ad. 5, 6
częściowo
uwzględniony

Ad. 5, 6 częściowo Ad. 5, 6 Nieuwzględnienie dotyczy
nieuwzględniony
niewielkich obszarów ograniczonych
liniami zabudowy w których zasięgu
dopuszcza się jedynie realizację
małych
kubaturowych obiektów
pełniących
funkcję
zaplecza,
niezbędnych
do
prawidłowej
realizacji funkcji podstawowej – park.

Ad. 7
częściowo
uwzględniony

Ad. 7 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 7 W śladzie istniejących ulic
Wyłom i Salezjańska (na jej
wschodnim odcinku) wyznaczono
tereny dróg wewnętrznych (KDW.2,
KDW.3).
Wymieniona
ulica
św. Jacka znajduje się poza granicami
planu. W planie nie wyznaczono
żadnych terenów przeznaczonych pod
drogi publiczne.

5.

9.

30.03.2011 [...]*

10.

30.03.2011 [...]*

11.

30.03.2011 [...]* i [...]*

kołowego.
8. Wokół zbiornika na Zakrzówku winno się zachować, gdzie tylko to jest jeszcze możliwe bufor wolny od
jakiejkolwiek zabudowy, przeznaczony na ciągi spacerowe, ścieżki rowerowe, itp.
WNIOSEK O TEJ SAMEJ TREŚCI ZŁOŻYŁY OSOBY WYSZCZEGÓLNIONE POD NUMERAMI WNIOSKÓW 9-11
Wnioski:
1. Ze względu na swoje położenie w strefie kształtowania systemu przyrodniczego miasta, w granicy Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych, a częściowo w bezpośredniej otulinie Bielańsko – Tynieckiego Parku
Krajobrazowego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Park Zakrzówek”, a obejmujące te tereny
winny mieć charakter wyłącznie ochronny.
2. Wnioskujemy o objęcie planem ochronnym obszaru Zakrzówka wraz z przedpolem skał Twardowskiego, czyli
niezabudowanymi łąkami położonymi na północ od skał, tj. pomiędzy ulicami Salezjańską i Zielną oraz obszaru
leśnego, przylegającego do ul. Pietrusińskiego, pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie Bielańsko –
Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

3.

4.

6.

12.

30.03.2011 [...]* i [...]*

13.

30.03.2011 [...]* i [...]*

14.

30.03.2011 [...]* i [...]*

15.

30.03.2011 [...]* i [...]*

16.

30.03.2011 [...]*

17.

30.03.2011 [...]*

18.
19.

30.03.2011 [...]*
30.03.2011 [...]*

20.

30.03.2011 [...]*

21.

30.03.2011 [...]*

22.

30.03.2011 [...]*

23.

30.03.2011 [...]*

24.

30.03.2011 [...]*

25.

30.03.2011 [...]*

26.

30.03.2011 [...]*

27.

30.03.2011 [...]* i [...]*

Ad. 8
uwzględniony
Cały
obszar
planu

Jesteśmy przeciwni rozbudowie jakichkolwiek sieci dróg kołowych w całym obszarze objętym planem „Park
Zakrzówek”. Istniejąca sieć dróg, w całości zaspokaja potrzeby mieszkańców. Komunikacja realizowana
sięgaczowo do poszczególnych zabudowań jest najwłaściwsza z punktu widzenia ochrony terenu przed
nadmiernym zainwestowaniem i hałasem. Nie ma potrzeby realizowania żadnych nowych dróg kołowych, ani
poszerzenia istniejących. Ulice Salezjańska, Wyłom i św. Jacka to dawne drogi forteczne, w naturalnym dla siebie
otoczeniu zachowana część systemu drogowego Twierdzy Kraków, które winny pozostać ciągami rowerowo –
spacerowymi.
Wokół zbiornika na Zakrzówku winno się zachować, gdzie tylko to jest jeszcze możliwe bufor wolny od
jakiejkolwiek zabudowy, przeznaczony na ciągi spacerowe, ścieżki rowerowe, itp.

WNIOSEK O TEJ SAMEJ TREŚCI ZŁOŻYŁY OSOBY WYSZCZEGÓLNIONE POD NUMERAMI WNIOSKÓW 12-27
Cały
NUMERACJĘ NADANO DLA POTRZEB ROZSTRZYGNIĘCIA
obszar
1. Naszym zdaniem, ze względu na swoje położenie w strefie kształtowania systemu przyrodniczego miasta, w
planu
granicy Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, a częściowo w bezpośredniej otulinie Bielańsko –
Tynieckiego Parku Krajobrazowego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujące te tereny winny
mieć charakter przede wszystkim ochronny.
2. W związku z tym planem ochronnym Zakrzówka powinny być objęte również przedpola skał Twardowskiego,
czyli niezabudowane łąki położone na północ od skał, tj. pomiędzy ulicami Salezjańską i Zielną oraz obszar leśny,
przylegający do ul. Pietrusińskiego, pozostający w bezpośrednim sąsiedztwie Bielańsko – Tynieckiego Parku
Krajobrazowego. Jest to teren mieszczący się w granicach nieopracowywanego obecnie planu: „Salezjańska
Zakrzówek”, stąd nasz wniosek, aby objąć wyżej opisane przedpole położone na północ od Skał Twardowskiego
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Park Zakrzówek” aż po ulice Pietrusińskiego i
Zielińskiego.
3. Opowiadamy się przy tym za maksymalnym rozszerzeniem granic planowanego parku na wszystkie
niezabudowane w okolicy zbiornika i przedpolu skał działki, w tym zwłaszcza działki miejskie, ponieważ
obowiązkiem miasta jest dbałość o zapenienie mieszkańcom warunków do rekreacji oraz ochrona krajobrazu,
panoramy, korytarzy ekologicznych, siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt, oraz zachowanie tych wartości
dla przyszłych pokoleń. Planowany park jest nieodzowny jako zaplecze osiedli już wybudowanych, gdzie nie
pozostawiono miejsca na przestrzeń publiczną i rekreację.

4.

W konsekwencji jesteśmy zdecydowanie przeciwni poszerzeniu terenów przeznaczonych pod inwestycje, a
stanowiących od lat rewerwę planistyczną obszarów zielonych, mających zaspokajać potrzebę rekreacji
mieszkańców południowo-zachodniej części Krakowa, która zwłaszcza na południe od Zakrzówka rozbudowuje się
chaotycznie, na podstawie indywidualnych decyzji wydawanych dla poszczególnych developerów, bez
elementarnej dbałości o przestrzeń publiczną i tereny rekreacyjne.

5.

Jesteśmy przeciwni przeznaczeniu działek zapisanych w Planie Ogólnym z 1994 roku jako niebudowlane, rolne,
leśne i zieleń parkową pod zabudowę kubaturową. Odnosimy się do tego planu, ponieważ od końca 2002 roku,
kiedy przestał on obowiązywać, nie doczekaliśmy się żadnego innego dokumentu mającego chronić jeden z
najwartościowszych z punktu widzenia przyrodniczego obszarów w mieście. Dotychczas prowadzone prace
planistyczne nie przyniosły żadnych rezultatów w tej dziedzinie.
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Ad. 1
uwzględniony

Ad. 2
nieuwzględniony

Ad. 3
częściowo
uwzględniony

Ad. 3 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 4
uwzględniony

Ad. 2 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami tego
projektu planu.
Ad. 3 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami tego
projektu
planu.
Przeznaczenie
podstawowe pod park zostało
określone na większości terenów
objętych granicami projektu planu.

Ad. 1
uwzględniony
Ad. 2 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami tego
projektu planu.
Ad.3 częściowo
Ad. 3 Nieuwzględniono ze względu
nieuwzględniony
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami tego
projektu
planu.
Przeznaczenie
podstawowe pod park zostało
określone na większości terenów
objętych granicami projektu planu.
Ad. 4, 5 częściowo Ad. 4 Procedura zamiany własności
nieuwzględniony
działek
nie
jest
przedmiotem
sporządzania planu (wykracza poza
materię
planistyczną).
Zakres
projektu planu został określony
w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Ad. 5, 6 Nieuwzględnienie dotyczy
niewielkich obszarów ograniczonych
liniami zabudowy w których zasięgu
dopuszcza się jedynie realizację
małych
kubaturowych obiektów
Ad. 2
nieuwzględniony

Ad. 3
częściowo
uwzględniony

Ad. 4, 5
częściowo
uwzględniony

6.

Ponadto jesteśmy przeciwni rozbudowie sieci dróg kołowych w całym obszarze objętym planem Park Zakrzówek.
Istniejąca sieć dróg, w całości zaspokaja potrzeby mieszkańców. Komunikacja realizowana siegaczowo do
poszczególnych zabudowań jest najwłaściwsza z punktu widzenia ochrony terenu przed nadmiernym
zainwestowaniem i hałasem. Nie ma potrzeby realizowania żadnych nowych dróg kołowych, ani poszerzenia
istniejących. Ulice Salezjańska, Wyłom i św. Jacka to dawne drogi forteczne, bardzo dobrze, w naturalnym dla
siebie otoczeniu zachowana część systemu drogowego Twierdzy Kraków, które winny pozostać ciągami
spacerowymi. Dziedzictwo Twierdzy to przede wszystkim zieleń i ciągi spacerowe. Twierdza jako całość jest
wysokiej klasy zabytkiem. Rezerwa zieleni parkowej związana z założeniem Twierdzy była zapisana w planach
zagospodarowania przestrzennego miasta od lat. Nie mogą one w żadnym wypadku przejąć funkcji obsługi ruchu
kołowego.

Ad. 6
częściowo
uwzględniony

7.

Podsumowując pragniemy stwierdzić, że wokół zbiornika na Zakrzówku winno się zachować, gdzie tylko to jest
jeszcze możliwe, bufor wolny od jakiejkolwiek zabudowy, przeznaczony na ciągi spacerowe, ścieżki rowerowe itp.

Ad. 7
uwzględniony

6

Ad. 6 częściowo
nieuwzględniony

pełniących
funkcję
zaplecza,
niezbędnych
do
prawidłowej
realizacji funkcji podstawowej –
urządzony park.
Ad. 6 W śladzie istniejących ulic
Wyłom i Salezjańska (na jej
wschodnim odcinku) wyznaczono
tereny dróg wewnętrznych (KDW.2,
KDW.3).
Wymieniona
ulica
św. Jacka znajduje się poza granicami
planu. W planie nie wyznaczono
żadnych terenów przeznaczonych pod
drogi publiczne.

Lp.

1.
7.

Numer wniosku

Grupa nr: 3

28.

Data
wpływu
wniosku

Nazwisko
i imię, nazwa
Treść wniosku
jednostki
organizacyjnej

2.
3.
30.03.2011 Wspólnota

Mieszkaniowa
przy ul. św.
Jacka 32,
[...]*

29.

30.03.2011 Wspólnota

Mieszkaniowa
przy ul. św.
Jacka 24 B,
[...]*
[...]*

30.

30.03.2011 Wspólnota

Mieszkaniowa
przy ul. św.
Jacka 26 B,
[...]*
[...]*

31.

30.03.2011 Wspólnota

Mieszkaniowa
przy ul. św.
Jacka 30,
[...]*
[...]*

32.

30.03.2011 Wspólnota

Mieszkaniowa
przy ul. św.
Jacka 24 A,
[...]*

(+4 osoby)
33.

30.03.2011 Wspólnota

Mieszkaniowa
ul. św. Jacka
26A,
[...]*

(+10 osób)
34.

30.03.2011 Wspólnota

Mieszkaniowa
przy ul. św.
Jacka 32,
35.
36.

[...]*
30.03.2011 [...]*

(+155 osób)
30.03.2011 Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul. św.

4.
WNIOSEK O TEJ SAMEJ TREŚCI ZŁOŻYŁY OSOBY WYSZCZEGÓLNIONE POD NUMERAMI WNIOSKÓW 28 - 36
DLA POTRZEB ROZSTRZYGNIĘCIA NADANO OSTATNIEMU AKAPITOWI LITERĘ „E”
A. Jako wspólnota mieszkaniowa znajdująca się na terenie graniczącym z planem wnioskujemy by projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek” zawierał niżej wymienione
zapisy obowiązujące na obszarach zaznaczonych w załączniku graficznym do niniejszego wniosku:
1-1 WP – Zbiornik zamknięty wód powierzchniowych:
1-1.1 Dopuszcza się:
a. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi wykonanie zabezpieczenia krawędzi klifów estetyczną i trwałą barierą o
wysokości 120 cm;
b. Urządzenie dwóch kąpielisk ogólnodostępnych związanych z ogólnodostępnymi plażami w miejscach
oznaczonych na rysunku jako Ogólnodostępne plaże i związane z nimi kąpieliska
c. Lokalizację obiektów małej gastronomi (miejsce oznaczone na mapie) wraz z estetycznymi sanitariatami, w ilości
3 przy każdej z plaż
d. Drewnianych pomostów dla rybaków, nurków i ogólnodostępnych
e. Urządzenie ścieżki wokół zbiornika z zabezpieczeniami chroniącymi przed przypadkowym ześlizgnięciem z klifów
skalnych. Ścieżka musi być wyposażona w kosze na śmieci oraz może być wyposażona w siedziska.
1-1.2 Zabrania się:
a. Ogradzania zbiornika jakimikolwiek płotami, murami i innym za wyjątkiem barierek zabezpieczających klify
skalne.
b. Urządzania wypożyczalni czy innej formy udostępniania sprzętu pływającego typu, kajaki, rowerki wodne, deski
surfingowe, żaglówki itp. Ten sam zapis powinien dot. również miejsca opisanego jako: Kompleks Nurkowy wraz z
zapleczem.
1-2 ZP1 i ZP2 – Zieleń publiczna.
1-3.1 Dopuszcza się:
a. Wykonanie ścieżek dla pieszych i osobno dla rowerzystów. Ścieżki muszą być wyposażone w:
utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą poruszanie się osób,
zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym ześlizgnięciem się z klifów skalnych w postaci barierek,
trwałe kosze na śmieci,
trwałe w siedziska.
b. Możliwa lokalizacja oświetlenia wzdłuż urządzonych ścieżek. Powinno ono mieć charakter oświetlenia parkowego,
niskiego tworzącego kameralną atmosferę.
c. Wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego planem.
1-3 KDD – Droga dojazdowa.
Droga dojazdowa od ul. Pychowickiej i ul. Norymberskiej, biegnąca ul. Wyłom, (musi być zakończona ślepo aby
uniemożliwić tranzyt przez park w kierunku północnym i zachodnim) z parkingiem samochodowym na min. 70 miejsc i
rowerowym, której parametry zgodne są z obowiązującymi przepisami dla dróg tej kategorii wraz z sięgaczem,
przeznaczonym do obsługi sąsiedniego terenu UP1 (obszar planu: Rejon św. Jacka – Twardowskiego).
1-3.1 Dopuszcza się:
a. Wykonanie parkingu dla 70 samochodów osobowych w miejscu oznaczonym na rysunku literą P
b. Wytyczenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej w ramach pasa drogowego oddzielonej od jezdni samochodowej
zieleńcem lub krawężnikiem.
1-4 Teren oznaczony jako Kompleks nurkowy wraz z zapleczem.
1-4.1 Dopuszcza się:
a. Wykonanie estetycznego zaplecza socjalnego, sprzętowego i sanitarnego dla nurków dopasowanego do krajobrazu,
z użyciem materiałów wysokiej jakości w obszarze zaznaczonym na załączniku graficznym. Dopuszcza się
wykonanie estetycznych, wykonanych z wysokiej jakości materiałów (kamień, drewno, metal) schodów
terenowych w celu umożliwienia dostępu do zbiornika wodnego z miejsc dostępnych samochodem.
b. Wykonanie drewnianych pomostów wodnych ułatwiających działalność nurkową.
c. Ogrodzenie terenu zaplecza nurkowego estetycznym, dopasowanym do krajobrazu, płotem o wys. max. 120 cm,
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Oznaczanie
nieruchomości
której dotyczy
wniosek

Rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia wniosku

Nr
działki

Obr.
Pg.

uwzględniony nieuwzględniony

5.
Cały
obszar
planu

6.

7.

8.

9.

Ad. A
Częściowo
uwzględniony

Ad. A Częściowo
nieuwzględniony

Ad. A. Nieuwzględnienie dotyczy
proponowanych
przeznaczeń
terenów. Wyznaczone w projekcie
planu
zasięgi
poszczególnych
terenów oraz oznaczenie ich
przeznaczenia
wynika
z uwarunkowań
przyrodniczych,
prawnych, zasady zrównoważonego
rozwoju, ładu przestrzennego oraz
stanu
istniejącego.
Zaznaczyć
należy,
że
przeznaczenie
podstawowe i funkcja całego
obszaru
jest
zbieżne
z wnioskowanym (zieleń urządzona
– park, tereny usług sportu
i rekreacji). Wnioskowane ustalenia
odnoszą się do proponowanego
rozmieszczenia
terenów.
Ze względu na różnice w przebiegu
linii rozgraniczających określonych
w
projekcie
planu
a wnioskowanymi,
szczegółowe
ustalenia
dla
proponowanych
we wniosku terenów nie mogą
zostać uwzględnione. Niemniej
należy stwierdzić, że większość
proponowanych nakazów, zakazów
i dopuszczeń została uwzględniona
w ustaleniach szczegółowych dla
poszczególnych
terenów
wyznaczonych w projekcie planu.
Nieuwzględnienie obejmuje:
- zakaz lokalizacji wypożyczalni
sprzętu
sportowego
(1-1.2 b)
ze względu
na
potrzebę
prawidłowej
obsługi
i funkcjonowania terenów rekreacji
i sportu,
- określenia klasy drogi jako
dojazdowej w śladzie ul. Wyłom
(1-3) ze względu na niespełnienie
wymogów
szerokości
pasa
drogowego wynikających z ustawy
o drogach publicznych,
- określenia minimalnej ilości
miejsc parkingowych na parkingu
(1-3.1 a), która będzie określona na

Uwagi

Jacka 32,
[...]*

8.

37.

30.03.2011 [...]*

(+34 osoby)
38.

31.03.2011 [...]*

39.

31.03.2011 [...]*

(+ 4 osoby)

umożliwiającym migrację gadów, płazów i gryzoni pod nim.
1-5 Teren oznaczony jako Możliwe miejsce lokalizacji obiektów małej gastronomii
1-5.1 W ramach obszaru zaznaczonego na rysunku dopuszcza się:
a. Wykonanie wolnostojących obiektów usługowych z zakresu gastronomii o powierzchni zabudowy mniejszej niż 30
m2 i nie posiadających wydzielonej sali jadalnej
b. Wykonanie utwardzonego placu w sąsiedztwie obiektów małej gastronomii z możliwością wjazdu przez
samochody dostawcze do 3,5T
c. Wykonanie utwardzonego placu w sąsiedztwie obiektów małej gastronomii ze stolikami i innymi elementami nie
związanymi na stałe z terenem w celu umożliwienia konsumpcji zakupionych potraw wraz z odpowiednim
estetycznym i dopasowanym do tego miejsca zapleczem sanitarnym
d. Wyposażenie obiektów w:
utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą poruszanie się osób z wózkami dziecięcymi i osób
niepełnosprawnych na wózkach,
trwałe kosze na śmieci,
trwałe w siedziska.
e. Lokalizację oświetlenia, które powinno mieć charakter oświetlenia parkowego, niskiego tworzącego kameralną
atmosferę.
B. Wnioskuję także o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o teren znajdujący się pomiędzy ul. Zielną i granicą
północną planu biegnącą ul. Salezjańską, gdyż teren ten w obowiązującym studium jest oznaczony jako Zieleń
Publiczna i stanowi przedpole widokowe na skałki i zalew oraz o objęcie go ochroną przed zabudową
C. Wnioskuję także o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o tereny przylegającego do niego lasu parkowego,
gdyż teren ten będzie w ten sposób stanowił spójną całość z obszarem planu Park Zakrzówek, o jednakowym
przeznaczeniu i charakterze i będzie dodatkowo chroniony zapisami planu.
D. Wnioskuję o dołączenie do planu od strony południowej brakującego fragmentu działki 191/3 będącego terenem
starego cmentarza cholerycznego z 1870r.
E. Wnioskujemy także o zachowanie wszystkich terenów stanowiących w tej chwili własność Miasta lub związanych
w jakikolwiek sposób z Miastem jako zieleń publiczną ogólnodostępną.

WNIOSEK O TEJ SAMEJ TREŚCI ZŁOŻYŁY OSOBY WYSZCZEGÓLNIONE POD NUMERAMI WNIOSKÓW 37 i 38 Cały
DLA POTRZEB ROZSTRZYGNIĘCIA NADANO OSTATNIEMU AKAPITOWI LITERĘ „D”
obszar
A. Ja niżej podpisany(a) wnioskuję, by projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park
planu
Zakrzówek” zawierał niżej wymienione zapisy obowiązujące na obszarach zaznaczonych na załączniku graficznym
do niniejszego wniosku:
1. ILEKROĆ W PLANIE MÓWI SIĘ O:
a. obiekcie małej gastronomii – należy przez to rozumieć wolnostojące obiekty usługowe z zakresu gastronomii o
powierzchni zabudowy mniejszej niż 30 m2 i nie posiadające wydzielonej sali jadalnej;
2. USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU
2-1 Dopuszcza się:
a. Wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego planem.
b. Wykonanie parkingów rowerowych przy parkingach samochodowych oraz przy plażach, obiektach małej
gastronomi oraz zapleczu nurków.
2-2 Zabrania się:
a. Wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem tych
wymienionych w opisach poszczególnych kategorii terenu.
b. Urządzania i wykonywania jakichkolwiek obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń służących organizacji
imprez masowych.
2-3 W trakcie prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze inwestycyjnym nakazuje się:
a. Szczególną dbałość o elementy środowiska przyrodniczego i ich ochronę zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i
innymi przepisami, które wynikają z faktu, że cały obszar planu znajduje się na terenie parku krajobrazowego.
b. Zabezpieczenie stosownym estetycznym, nawiązującym do zabezpieczenia klifów. ogrodzeniem oczek wodnych
wraz z ich otoczeniem w odległości 15 m od krawędzi linii wodnej i umieszczenie tablic informujących o strefie
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etapie projektu realizacyjnego,
- określenia powierzchni obiektów
małej
gastronomii
(1-5.1 a)
ze względów
na
możliwość
realizacji sali jadalnej w takich
obiektach,
- lokalizacji zabudowy w miejscu
wskazanym we wniosku jako
„możliwe
miejsce
lokalizacji
obiektów
małej
gastronomii”
ze względu na uwarunkowania
przyrodnicze
i
krajobrazowe,
dopuszczono jedynie lokalizację
elementów
zagospodarowania
związanych z miejscami do
biwakowania.
Ad. B, C, D
nieuwzględniony

Ad. E
częściowo
uwzględniony

Ad. E częściowo
nieuwzględniony

Ad. A
Częściowo
uwzględniony

Ad. A Częściowo
nieuwzględniony

Ad. B, C, D
Nieuwzględniono
ze
względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Ad. E Według projektu planu część
terenów
będących
własnością
Gminy Miasta Kraków stanowią
wody powierzchniowe śródlądowe,
jako
uzupełnienie
terenów
parkowych,
planowane
drogi
wewnętrzne (KDW) oraz parkingi
ogólnodostępne,
jako
obsługa
komunikacyjna parku, a część
tereny sportu i rekreacji, jako
program uzupełniający funkcję
parkową.
Ad. A. Nieuwzględnienie dotyczy
proponowanych
przeznaczeń
terenów. Wyznaczone w projekcie
planu
zasięgi
poszczególnych
terenów oraz oznaczenie ich
przeznaczenia
wynika
z uwarunkowań
przyrodniczych,
prawnych, zasady zrównoważonego
rozwoju, ładu przestrzennego oraz
stanu
istniejącego.
Zaznaczyć
należy,
że
przeznaczenie
podstawowe i funkcja całego
obszaru
jest
zbieżne
z wnioskowanym (zieleń urządzona
– park, tereny usług sportu
i rekreacji). Wnioskowane ustalenia
odnoszą się do proponowanego
rozmieszczenia
terenów.
Ze względu na różnice w przebiegu
linii rozgraniczających określonych
w
projekcie
planu

ochronnej, ze względu na występowanie tam licznych gatunków płazów chronionych prawem.
3. REGULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW WG ZAŁĄCZONEGO RYSUNKU
3-1 WP – Zbiornik zamknięty wód powierzchniowych:
3-1.1 Dopuszcza się:
a. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi wykonanie zabezpieczenia krawędzi klifów estetyczną i trwałą barierą o
wysokości 120 cm;
b. Urządzenie dwóch kąpielisk ogólnodostępnych, związanych z ogólnodostępnymi plażami w miejscach
oznaczonych na rysunku jako Ogólnodostępne plaże i związane z nimi kąpieliska
c. Lokalizację estetycznych obiektów małej gastronomi w ilości 3 przy każdej z plaż
d. Drewnianych pomostów dla rybaków, nurków i ogólnodostępnych
e. Urządzenie ścieżki wokół zbiornika z zabezpieczeniami chroniącymi przed przypadkowym ześlizgnięciem z klifów
skalnych lub pomostów w postaci barierek. Ścieżka musi być wyposażona w kosze na śmieci oraz może być
wyposażona w siedziska.
3-1.2 Zabrania się:
a. Ogradzania zbiornika jakimikolwiek płotami, murami i innym za wyjątkiem barierek zabezpieczających klify
skalne.
b. Wznoszenia jakichkolwiek budowli i instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika oraz nad nim z wyjątkiem
wymienionych w punkcie 3-1.1
c. Urządzania wypożyczalni czy innej formy udostępniania sprzętu pływającego typu, kajaki, rowerki wodne, deski
surfingowe, żaglówki itp. Zapis nie dotyczy obiektów pływające służących bezpośrednio celowi nurkowania w
akwenie.
3-2 ZP1 – Zieleń publiczna o charakterze pierwotnym na łąkach kserotermicznych.
Obszar należy traktować jako łąkę pierwotną w którą ingerencja inwestycyjna będzie ograniczona do niezbędnego
minimum związanego z jego ochroną. Jej dostępność do rekreacji opierać się będzie na niewielkiej ilości ścieżek
utwardzonych lub na pomostach doprowadzających spacerowiczów do miejsc pozostawionych w formie naturalnej.
Miejsca te należy wyposażyć w jednolite tablice informujące o walorach przyrodniczych.
3-2.1 Dopuszcza się:
a. Z uwagi na bezpieczeństwo, ludzi wykonanie zabezpieczenia krawędzi klifów estetyczną i trwałą barierą o
wysokości 120 cm;
b. Wykonanie ścieżek w lokalizacji jak na załączniku graficznym. Ścieżki muszą być wyposażone w:
· podesty dla pieszych nad najcenniejszymi elementami środowiska przyrodniczego,
· utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą poruszanie się osób,
· zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym ześlizgnięciem się z klifów skalnych w postaci barierek,
· trwałe kosze na śmieci,
· trwałe w siedziska.
c. Lokalizację oświetlenia tylko wzdłuż urządzonych ścieżek. Powinno ono mieć charakter oświetlenia parkowego,
niskiego tworzącego kameralną atmosferę.
d. Wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego planem.
3-2.2 Zabrania się:
a. Ogradzania zbiornika jakimikolwiek płotami, murami i innym za wyjątkiem barierek zabezpieczających klify
skalne.
b. Wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem tych
wymienionych w punkcie 3-2.1
3-3 ZP2 – Zieleń publiczna urządzona.
3-3.1 Dopuszcza się:
a. Wykonanie ścieżek dla pieszych i osobno dla rowerzystów. Ścieżki muszą być wyposażone w:
· utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą poruszanie się osób,
· zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym ześlizgnięciem się z klifów skalnych w postaci barierek,
· trwałe kosze na śmieci,
· trwałe w siedziska.
b. Możliwa lokalizacja oświetlenia wzdłuż utwardzonych ścieżek. Powinno ono mieć charakter oświetlenia
parkowego, niskiego tworzącego kameralną atmosferę.
c. Urządzenie dwóch kąpielisk ogólnodostępnych związanych z plażami w miejscach oznaczonych na rysunku jako
Ogólnodostępne plaże i związane z nimi kąpieliska
d. Wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego planem
3-3.2 Zabrania się:
a. Ogradzania zbiornika jakimikolwiek płotami, murami i innym za wyjątkiem barierek zabezpieczających klify
skalne.
b. Wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem tych
wymienionych w punkcie 3-3.1
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a wnioskowanymi,
szczegółowe
ustalenia
dla
proponowanych
we wniosku terenów nie mogą
zostać uwzględnione. Niemniej
należy stwierdzić, że większość
proponowanych nakazów, zakazów
i dopuszczeń została uwzględniona
w ustaleniach szczegółowych dla
poszczególnych
terenów
wyznaczonych w projekcie planu.
Nieuwzględnienie obejmuje:
- zakaz lokalizacji urządzeń
i obiektów budowlanych służących
organizacji
imprez
masowych
(2-2 b) ze względu na potrzebę
prawidłowego
funkcjonowania
terenów rekreacji,
- nakazu lokalizacji ogrodzeń
w odległości 15 m od linii
brzegowych
oczek
wodnych
(2-3 b), ze względu na określenie
liniami
rozgraniczającymi,
dopasowanymi do rzeźby terenu,
terenów
zieleni
naturalnej
stanowiącej bufor przyrodniczy,
- zakaz lokalizacji wypożyczalni
sprzętu sportowego (3-1.2 c)
ze względu
na
potrzebę
prawidłowej
obsługi
i funkcjonowania terenów rekreacji
i sportu,
- zakazy lokalizacji budowli
i instalacji
(3-2.2 b,
3-3.2 b)
ze względu
na
potrzebę
prawidłowej
obsługi
i funkcjonowania terenów rekreacji
i sportu,
- określenia klasy drogi jako
dojazdowej w śladzie ul. Wyłom
(3-4) ze względu na niespełnienie
wymogów
szerokości
pasa
drogowego wynikających z ustawy
o drogach publicznych,
- określenia minimalnej ilości
miejsc parkingowych na parkingu
(3-4.1 a), która będzie określona
na etapie projektu realizacyjnego,
- określenia powierzchni obiektów
małej gastronomii (1 a, 3-6.1 a)
ze względów
na
możliwość
realizacji sali jadalnej w takich
obiektach,
- lokalizacji zabudowy w miejscu
wskazanym we wniosku jako
„możliwe
miejsce
lokalizacji
obiektów
małej
gastronomii”
ze względu na uwarunkowania
przyrodnicze
i
krajobrazowe,
dopuszczono jedynie lokalizację
elementów
zagospodarowania

9.

40.

31.03.2011 [...]*

41.

31.03.2011 [...]*

(+ 288 osób)
Fundacja
Wspierania

3-4 KDD – Droga dojazdowa.
Droga dojazdowa od ul. Pychowickiej i ul. Norymberskiej, biegnąca ul. Wyłom, zakończona ślepo parkingiem
samochodowym na min. 70 miejsc i rowerowym, której parametry zgodne są z obowiązującymi przepisami dla dróg tej
kategorii wraz z sięgaczem, przeznaczonym do obsługi sąsiedniego terenu UP1 (obszar planu: Rejon św. Jacka –
Twardowskiego).
3-4.1 Dopuszcza się:
a. Wykonanie parkingu dla 70 samochodów osobowych w miejscu oznaczonym na rysunku literą P
b. Wytyczenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej w ramach pasa drogowego oddzielonej od jezdni samochodowej
zieleńcem lub krawężnikiem.
3-5 Teren oznaczony jako Kompleks nurkowy wraz z zapleczem.
3-5.1 Dopuszcza się:
a. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi wykonanie zabezpieczenia krawędzi klifów estetyczną i trwałą barierą o
wysokości 120 cm;
b. Wykonanie estetycznego zaplecza socjalnego, sprzętowego i sanitarnego dla nurków dopasowanego do krajobrazu,
z użyciem materiałów wysokiej jakości w obszarze zaznaczonym na załączniku graficznym. Dopuszcza się
wykonanie estetycznych, wykonanych z wysokiej jakości materiałów (kamień, drewno, metal) schodów
terenowych w celu umożliwienia dostępu do zbiornika wodnego z miejsc dostępnych samochodem.
c. Wykonanie pomostów wodnych ułatwiających działalność nurkową.
d. Ogrodzenie terenu zaplecza nurkowego estetycznym, dopasowanym do krajobrazu, płotem o wys. max. 120 cm,
umożliwiającym migrację gadów, płazów i gryzoni pod nim.
3-5.2 Zabrania się:
a. Wznoszenia jakichkolwiek budowli i instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika oraz nad nim z wyjątkiem
wymienionych w punkcie 3-5.1
b. Urządzania wypożyczalni czy innej formy udostępniania sprzętu pływającego typu, kajaki, rowerki wodne, deski
surfingowe, żaglówki itp. Zapis nie dotyczy obiektów pływające służących bezpośrednio celowi nurkowania w
akwenie.
3-6 Teren oznaczony jako Możliwe miejsce lokalizacji obiektów małej gastronomi
3-6.1 W ramach obszaru zaznaczonego na rysunku dopuszcza się:
a. Wykonanie wolnostojących obiektów usługowych z zakresu gastronomii o powierzchni zabudowy mniejszej niż 30
m2 i nie posiadających wydzielonej sali jadalnej
b. Wykonanie utwardzonego placu w sąsiedztwie obiektów małej gastronomi z możliwością wjazdu przez samochody
dostawcze do 3,5T
c. Wykonanie utwardzonego placu w sąsiedztwie obiektów małej gastronomi ze stolikami i innymi elementami nie
związanymi na stałe z terenem w celu umożliwienia konsumpcji zakupionych potraw wraz z odpowiednim
estetycznym i dopasowanym do tego miejsca zapleczem sanitarnym.
d. Wyposażenie obiektów w:
· utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą poruszanie się osób z wózkami dziecięcymi i osób niepełnosprawnych na
wózkach,
· trwałe kosze na śmieci,
· trwałe w siedziska.
e. Lokalizację oświetlenia, które powinno mieć charakter oświetlenia parkowego, niskiego tworzącego kameralną
atmosferę.
f. Urządzenie dwóch kąpielisk ogólnodostępnych związanych z plażami w miejscach oznaczonych na rysunku jako
Ogólnodostępne plaże i związane z nimi kąpieliska
3-6.2 Zabrania się:
a. Wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem tych
wymienionych w punkcie 3-6.1
B. Wnioskuję również o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o teren znajdujący się pomiędzy ul. Zielną i
granicą północną planu biegnącą ul. Salezjańską, gdyż teren ten w obowiązującym studium jest oznaczony jako
Zieleń Publiczna i stanowi przedpole widokowe na skałki i zalew oraz o objęcie go ochrona przed zabudową
C. Wnioskuję także o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o tereny przylegającego do niego lasu parkowego,
gdyż teren ten będzie w ten sposób stanowił spójną całość z obszarem planu Park Zakrzówek, o jednakowym
przeznaczeniu i charakterze i będzie dodatkowo chroniony zapisami planu.
D. Wnioskuję o dołączenie do planu od strony południowej brakującego fragmentu działki 191/3 będącego terenem
starego cmentarza cholerycznego z 1870r.
WNIOSEK O TEJ SAMEJ TREŚCI ZŁOŻYŁY OSOBY WYSZCZEGÓLNIONE POD NUMERAMI WNIOSKÓW 40 - 87 Cały
A. Ja niżej podpisana(any) wnioskuję, by w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obszar
"Park Zakrzówek" lokalizacje poszczególnych kategorii terenów pokrywały się z załącznikiem graficznym do
planu
niniejszego wniosku. Wnioskuję również, aby opisy funkcji i parametrów tych kategorii ujęte w planie zawierały
podane niżej zapisy.
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związanych
z
do biwakowania.

Ad. A
Częściowo
uwzględniony

miejscami

Ad. B, C, D
nieuwzględniony

Ad. B, C, D
Nieuwzględniono
ze
względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.

Ad. A Częściowo
nieuwzględniony

Ad. A. Nieuwzględnienie dotyczy
proponowanych
przeznaczeń
terenów. Wyznaczone w projekcie
planu
zasięgi
poszczególnych

Rozwoju
Wspinaczki
„Wspinka”,

44.

[...]*
31.03.2011 [...]*
[...]*
31.03.2011 [...]*
[...]*
[...]*
[...]*
31.03.2011 [...]*

45.

31.03.2011 [...]*

46.

31.03.2011 [...]*
[...]*
31.03.2011 [...]*
31.03.2011 [...]*
[...]*
31.03.2011 [...]* (+20

42.
43.

47.
48.
49.

(+15 osób)
(+12 osób)

osób)

52.

31.03.2011 [...]*
[...]*
[...]*
[...]*
[...]*
31.03.2011 [...]*
[...]*
31.03.2011 [...]*

53.

31.03.2011 [...]*

54.

31.03.2011 [...]*

55.
56.

31.03.2011 [...]*
31.03.2011 [...]*

57.

31.03.2011 [...]*

58.

31.03.2011 [...]*

59.

31.03.2011 [...]*

60.

31.03.2011 [...]*

61.

31.03.2011 [...]*

50.

51.

(+47 osób)
(+6 osób)
(+12 osób)
(+9 osób)
(+24 osoby)

62.
63.

(+18 osób)
(+17 osób)
(+18 osób)
(+18 osób)
31.03.2011 [...]* (+14
osób)
31.03.2011 [...]* (+20
osób)

65.

31.03.2011 [...]*
[...]*
31.03.2011 [...]*

66.

31.03.2011 [...]*

64.

(+5 osób)
(+16 osób)

ILEKROĆ W PLANIE MÓWI SIĘ O:
a. obiekcie małej gastronomii – należy przez to rozumieć wolnostojące obiekty usługowe z zakresu gastronomii
o powierzchni zabudowy mniejszej niż 30 m2 i nie posiadające wydzielonej sali jadalnej;
2. USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU
2-1 Dopuszcza się:
a. Wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego planem.
b. Wykonanie parkingów rowerowych przy parkingach samochodowych oraz przy plażach, obiektach małej
gastronomi oraz zapleczu nurków w łącznej ilości stanowisko dla jednego roweru dla każdych 3 osób
mogących jednocześnie korzystać z usług znajdujących się w parku.
c. Instalację toalet odpowiednio wkomponowanych w otoczenie w miejscach oznaczonych na załączniku
symbolem T.
2-2 Zabrania się:
a. Wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem
tych wymienionych w opisach poszczególnych kategorii terenu.
b. Urządzania i wykonywania jakichkolwiek obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń służących organizacji
imprez masowych.
2-3 W trakcie prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze inwestycyjnym na danym terenie nakazuje
się:
a. Szczególną dbałość o elementy środowiska przyrodniczego i ich ochronę zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody i innymi przepisami, w tymi które wynikają z faktu, że cały obszar planu znajduje się na terenie
parku krajobrazowego.
b. Zabezpieczenie stosownym ogrodzeniem oczek wodnych wraz z ich otoczeniem w odległości 15 m od
krawędzi linii wodnej i umieszczenie tablic informujących o strefie ochronnej, ze względu na występowanie
tam licznych gatunków płazów chronionych prawem.
3. REGULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW WG ZAŁĄCZONEGO RYSUNKU
3-1 WP – Zbiornik zamknięty wód powierzchniowych:
3-1.1 Dopuszcza się:
a. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi wykonanie zabezpieczenia krawędzi ścian skalnych estetyczną i trwałą
barierą o wysokości 1,2 m;
b. Urządzenie dwóch kąpielisk ogólnodostępnych związanych z ogólnodostępnymi plażami w miejscach
oznaczonych na rysunku jako Ogólnodostępne plaże i związane z nimi kąpieliska
c. Lokalizację obiektów małej gastronomi w ilości 3 przy każdej z plaż
d. Pomostów dla rybaków, nurków i ogólnodostępnych
e. Urządzenie ścieżki wokół zbiornika z zabezpieczeniami chroniącymi przed przypadkowym ześlizgnięciem z
krawędzi ścian skalnych lub pomostów w postaci barierek. Ścieżka musi być wyposażona w kosze na śmieci
oraz może być wyposażona w siedziska.
f. dopuszcza się przygotowanie szlaku typu via ferrata (żelazna perć) w poprzek ścian skalnych ponad
zbiornikiem wodnym (szlak taki o charakterze zbliżonym m.in. do tatrzańskiej Orlej Perci z pewnością
podniósłby atrakcyjność Parku Zakrzówek, jednak konieczne byłoby jego odpowiednie zabezpieczanie i
właściwa organizacja ruchu turystycznego)
3-1.2 Zabrania się:
a. Ogradzania zbiornika jakimikolwiek płotami, murami i innym za wyjątkiem barierek zabezpieczających
krawędzie ścian skalnych.
b. Wznoszenia jakichkolwiek budowli i instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika oraz nad nim z
wyjątkiem wymienionych w punkcie 3-1.1
c. Urządzania wypożyczalni czy innej formy udostępniania sprzętu pływającego typu, kajaki, rowerki wodne,
deski surfingowe, żaglówki itp. Zapis nie dotyczy obiektów pływające służących bezpośrednio celowi
nurkowania w akwenie.
3-2 ZP1 – Zieleń publiczna o charakterze pierwotnym na łąkach kserotermicznych.
Obszar należy traktować jako łąkę pierwotną w którą ingerencja inwestycyjna będzie ograniczona do niezbędnego
minimum. Jej dostępność do rekreacji opierać się będzie na niewielkiej ilości ścieżek utwardzonych doprowadzających
spacerowiczów do miejsc pozostawionych w formie naturalnej i umożliwiających skorzystanie z uroków natury
poprzez
rozłożenie koca i odpoczywanie.
3-2.1 Dopuszcza się:
a. Z uwagi na bezpieczeństwo, ludzi wykonanie zabezpieczenia krawędzi ścian skalnych estetyczną i trwałą
barierą o wysokości 1,2 m;
b. Wykonanie ścieżek w lokalizacji jak na rysunku. Ścieżki muszą być wyposażone w:
podesty dla pieszych nad najcenniejszymi elementami środowiska przyrodniczego,
utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą poruszanie się matek z wózkami,
1.
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terenów oraz oznaczenie ich
przeznaczenia
wynika
z uwarunkowań
przyrodniczych,
prawnych, zasady zrównoważonego
rozwoju, ładu przestrzennego oraz
stanu
istniejącego.
Zaznaczyć
należy,
że
przeznaczenie
podstawowe i funkcja całego
obszaru
jest
zbieżne
z wnioskowanym (zieleń urządzona
– park, tereny usług sportu
i rekreacji). Wnioskowane ustalenia
odnoszą się do proponowanego
rozmieszczenia
terenów.
Ze względu na różnice w przebiegu
linii rozgraniczających określonych
w
projekcie
planu
a wnioskowanymi,
szczegółowe
ustalenia
dla
proponowanych
we wniosku terenów nie mogą
zostać uwzględnione. Niemniej
należy stwierdzić, że większość
proponowanych nakazów, zakazów
i dopuszczeń została uwzględniona
w ustaleniach szczegółowych dla
poszczególnych
terenów
wyznaczonych w projekcie planu.
Nieuwzględnienie obejmuje:
- zakaz lokalizacji urządzeń
i obiektów budowlanych służących
organizacji
imprez
masowych
(2-2 b) ze względu na potrzebę
prawidłowego
funkcjonowania
terenów rekreacji,
- północną lokalizację toalety
(2-1 c, 3-7.1 h) jako budynku,
ze względu
na
budowę
geomorfologiczną terenu,
- nakaz lokalizacji ogrodzeń
w odległości 15 m od linii
brzegowych
oczek
wodnych
(2-3 b), ze względu na określenie
liniami
rozgraniczającymi,
dopasowanymi do rzeźby terenu,
terenów
zieleni
naturalnej
stanowiącej bufor przyrodniczy,
- zakaz lokalizacji wypożyczalni
sprzętu
sportowego
(3-1.2 c)
ze względu
na
potrzebę
prawidłowej
obsługi
i funkcjonowania terenów rekreacji
i sportu,
- zakazy lokalizacji budowli
i instalacji
(3-2.2 b,
3-3.2 b)
ze względu
na
potrzebę
prawidłowej
obsługi
i
funkcjonowania terenów rekreacji i
sportu,
- określenia klasy drogi jako
dojazdowej w śladzie ul. Wyłom

67.

31.03.2011 [...]*

68.

31.03.2011 [...]*

69.

31.03.2011 [...]*

70.

31.03.2011 [...]*

71.

31.03.2011 [...]*

72.

31.03.2011 [...]*

73.

31.03.2011 [...]*

74.

75.

31.03.2011 [...]*
[...]*
[...]*
[...]*
31.03.2011 [...]*

76.

31.03.2011 [...]*

77.

04.04.2011 [...]*

78.

79.

04.04.2011 [...]*
[...]*
[...]*
[...]*
05.04.2011 [...]*

80.

04.04.2011 [...]*

81.

04.04.2011 [...]*

82.

04.04.2011 [...]*

83.

05.04.2011 [...]*

84.

05.04.2011 [...]*

85.

05.04.2011 [...]*
[...]*
[...]*
05.04.2011 [...]*

86.
87.

(+14 osób)
(+9 osób)
(+6 osób)
(+59 osób)
(+10 osób)
(+10 osób)
(+9 osób)

(+20 osób)
(+12 osób)
(+6 osób)

(+10 osób
(+18 osób + 1
instytucja)
(+9 osób)
(+7 osób)
(+8 osób)
(+16 osób)

(+37 osób)
01.04.2011 [...]*
[...]*

zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym ześlizgnięciem się z krawędzi ścian skalnych w postaci
barierek,
trwałe kosze na śmieci,
trwałe w siedziska.
c. Lokalizację oświetlenia tylko wzdłuż urządzonych ścieżek. Powinno ono mieć charakter oświetlenia
parkowego, niskiego tworzącego kameralną atmosferę.
d. Wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego planem.
e. Dopuszcza się przygotowanie drogi wspinaczkowej typu via ferrata (żelazna perć) w poprzek ścian skalnych
ponad zbiornikiem wodnym.
3-2.2 Zabrania się:
a. Ogradzania zbiornika jakimikolwiek płotami, murami i innym za wyjątkiem barierek zabezpieczających
krawędzie ścian skalnych.
b. Wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem
tych wymienionych w punkcie 3-2.1
3-3 ZP2 – Zieleń publiczna urządzona.
3-3.1 Dopuszcza się:
a. Wykonanie ścieżek dla pieszych i biegaczy oraz osobno dla rowerzystów. Ścieżki muszą być wyposażone w:
preferowana powinna być nawierzchnia żwirowa i ziemna, a nie asfaltowa lub brukowa,
zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym ześlizgnięciem się z krawędzi ścian skalnych w postaci
barierek,
trwałe kosze na śmieci,
trwałe w siedziska.
b. Lokalizację oświetlenia tylko wzdłuż ścieżek utwardzonych asfaltem lub brukiem. Powinno ono mieć
charakter oświetlenia parkowego, niskiego tworzącego kameralną atmosferę.
c. Urządzenie dwóch kąpielisk ogólnodostępnych związanych z plażami w miejscach oznaczonych na rysunku
jako Ogólnodostępne plaże i związane z nimi kąpieliska
d. Wykonanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego planem o
nawierzchni asfaltowej.
e. Dopuszcza się przygotowanie szlaku typu via ferrata (żelazna perć) w poprzek ścian skalnych ponad
zbiornikiem wodnym.
3-3.2 Zabrania się:
a. Ogradzania zbiornika jakimikolwiek płotami, murami i innym za wyjątkiem barierek zabezpieczających
krawędzie ścian skalnych.
b. Wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem
tych wymienionych w punkcie 3-3.1
3-4 KDD – Droga dojazdowa.
Droga której parametry zgodne są z obowiązującymi przepisami dla dróg tej kategorii.
3-4.1 Dopuszcza się:
a. Wykonanie parkingu dla 50 samochodów osobowych w miejscu oznaczonym na rysunku literą P
b. Wykonanie krawężników o parametrach uniemożliwiających parkowanie samochodów na poboczach drogi.
c. Wytyczenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej w ramach pasa drogowego oddzielonej od jezdni
samochodowej zieleńcem lub krawężnikiem.
3-5 Teren oznaczony jako Kompleks nurkowy wraz z zapleczem.
3-5.1 Dopuszcza się:
a. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi wykonanie zabezpieczenia krawędzi ścian skalnych estetyczną i trwałą
barierą o wysokości 1,2 m;
b. Wykonanie zaplecza socjalnego i sprzętowego dla nurków w obszarach zaznaczonych na rysunku o
powierzchni użytkowej nie większej niż 450m2. Dopuszcza się wykonanie schodów terenowych lub stalowych
w celu umożliwienia dostępu do zbiornika wodnego z miejsc dostępnych samochodem.
c. Wykonanie pomostów wodnych ułatwiających działalność nurkową.
d. Ogrodzenie terenu zaplecza nurkowego płotem przeziernym umożliwiającym migrację gadów, płazów i
gryzoni pod nim.
3-5.2 Zabrania się:
a. Wznoszenia jakichkolwiek budowli i instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika oraz nad nim z
wyjątkiem wymienionych w punkcie 3-5.1
b. Urządzania wypożyczalni czy innej formy udostępniania sprzętu pływającego typu, kajaki, rowerki wodne,
deski surfingowe, żaglówki itp. Zapis nie dotyczy obiektów pływające służących bezpośrednio celowi
nurkowania w akwenie.
3-6 Teren oznaczony jako Możliwe miejsce lokalizacji obiektów małej gastronomi
3-6.1 W ramach obszaru zaznaczonego na rysunku dopuszcza się:
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(3-4) ze względu na niespełnienie
wymogów
szerokości
pasa
drogowego wynikających z ustawy
o drogach publicznych,
- określenia minimalnej ilości
miejsc parkingowych na parkingu
(3-4.1 a), która będzie określona
na etapie projektu realizacyjnego,
parametry
dotyczące
krawężników
(3-4.1 b)
nie
stanowiące przedmiotu regulacji
planistycznej,
- określenie powierzchni użytkowej
obiektu
zaplecza
socjalnego
i sprzętowego
(3-5.1 b)
nie
stanowiącego przedmiotu regulacji
planistycznej – określono jedynie
intensywność
zabudowy
oraz
powierzchnię zabudowy,
- określenia powierzchni obiektów
małej gastronomii (1 a, 3-6.1 a)
ze względów
na
możliwość
realizacji sali jadalnej w takich
obiektach,
- lokalizacji zabudowy w miejscu
wskazanym we wniosku jako
„możliwe
miejsce
lokalizacji
obiektów
małej
gastronomii”
ze względu na uwarunkowania
przyrodnicze
i
krajobrazowe,
dopuszczono jedynie lokalizację
elementów
zagospodarowania
związanych
z
miejscami
do biwakowania,
- określenie odległości elementów
ogrodzenia od krawędzi ścian
skalnych (3-7.1 b tiret 1) nie
stanowiące przedmiotu regulacji
planistycznej
–
szczegółowe
rozwiązania
będą
określone
na etapie projektu realizacyjnego,
proponowane
dopuszczenie
usuwania krzewów (3-7.1 d) może
być
realizowane
w oparciu
o przepisy
odrębne
dotyczące
ochrony przyrody,
- dopuszczenie montażu oświetlenia
ścian skalnych (3-7.1 e) oraz
instalacji do przygotowania dróg
lodowych (3-7.1 f) ze względu
na uwarunkowania
przyrodnicze
(występowanie
siedlisk
chronionych gatunków nietoperzy
oraz innych zwierząt aktywnych
nocą,
ochrona
muraw
kserotermicznych) i krajobrazowe
(ochrona panoram widokowych
w kierunku
wzgórz
Sowińca,
Wawelu, Starego Miasta, Podgórza,
Parku Bednarskiego i Kopca

Wykonanie wolnostojących obiektów usługowych z zakresu gastronomii o powierzchni zabudowy mniejszej
niż 30 m2 i nie posiadających wydzielonej sali jadalnej
b. Wykonanie utwardzonego placu w sąsiedztwie obiektów małej gastronomi z możliwością wjazdu przez
samochody dostawcze do 3,5T
c. Wykonanie utwardzonego placu w sąsiedztwie obiektów małej gastronomi ze stolikami i innymi elementami
nie związanymi na stałe z terenem w celu umożliwienia konsumpcji zakupionych potraw.
d. Wyposażenie obiektów w:
utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą poruszanie się matek z wózkami,
trwałe kosze na śmieci,
trwałe w siedziska.
e. Lokalizację oświetlenia, które powinno mieć charakter oświetlenia parkowego, niskiego tworzącego kameralną
atmosferę.
f. Urządzenie dwóch kąpielisk ogólnodostępnych związanych z plażami w miejscach oznaczonych na rysunku
jako Ogólnodostępne plaże i związane z nimi kąpieliska
3-6.2 Zabrania się:
a. Wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem
tych wymienionych w punkcie 3-6.1
3-7 Teren oznaczony jako Obszar parku wspinaczkowego
3-7.1 Dopuszcza się:
a. Rekreacyjne i sportowe użytkowanie obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem wspinaczki skalnej,
b. Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających nie dysponujących specjalistycznym sprzętem
wspinaczkowym (spadające kamienie, możliwość upadku z wysokości) należy ograniczyć penetrację tego
obszaru poprzez:
instalację barierek wzdłuż górnej krawędzi ścian skalnych w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi
ściany, barierki powinny być możliwie wkomponowane w krajobraz
pozostawienie istniejącej sieci ścieżek, bez ich dodatkowego urządzania (zachowanie niewielkiej szerokości
ścieżek, pozostawienie nawierzchni żwirowej i ziemnej),
c. W obrębie ścian skalnych instalację stałych punktów asekuracyjnych w postaci kotew wklejanych, tzw. ringów
d. Usuwanie krzewów rosnących pomiędzy istniejącymi ścieżkami, a dolną krawędzią ścian skalnych
e. Montaż oświetlenia na ścianach skalnych w sektorach B, C, E i F które pozwoli na uprawianie wspinaczki po
zachodzie słońca. Oświetlenie nie powinno oślepiać osób stojących na krawędzi ścian skalnych i
podziwiających panoramę miasta.
f. Montaż instalacji do przygotowania dróg lodowych
g. Budowę sztucznej ściany wspinaczkowej, wysokość ściany nie powinna przekraczać 35m, a cała instalacja
powinna zostać odpowiednio wkomponowana w otoczenie.
h. Instalację toalet odpowiednio wkomponowanych w otoczenie w miejscach oznaczonych na załączniku
symbolem T.
i. Zabezpieczenie wejść do dawnych magazynów, zlokalizowane w sektorach F i H,
j. Urządzenie palenisk/miejsca do grillowania w miejscach zwyczajowo użytkowanych w tym celu (w dużym
stopniu ograniczy to lokalizację „dzikich” palenisk i pośrednio przyczyni się do zmniejszenia zaśmiecenia
terenu)
3-7.2 Zabrania się:
a. wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem
tych wymienionych w punkcie 3-7.1
Wnioskuję również o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o teren znajdujący się pomiędzy ul. Zielną i
granicą północną planu biegnąca ul. Salezjańską, gdyż teren ten w obowiązującym studium jest oznaczony jako
Zieleń Publiczna i stanowi przedpole widokowe dla skałek i zalew oraz o objęcie go ochrona przed zabudową
Wnioskuję także o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o teren przylegającego do niego lasu parkowego
,gdyż teren ten będzie w ten sposób stanowił spójną całość z obszarem planu Park Zakrzówek, o jednakowym
przeznaczeniu i charakterze i będzie dodatkowo chroniony zapisami planu.
Wnioskujemy o dołączenie do planu od strony południowej brakującego fragmentu działki 191/3 będącego terenem
starego cmentarza cholerycznego z 1870 r.
Wnioskujemy także o zachowanie wszystkich terenów stanowiących w tej chwili własność Miasta lub Skarbu
Państwa lub związanych w jakikolwiek sposób z Miastem jako zieleń publiczną ogólnodostępną
a.

B.

C.

D.
E.
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Krakusa),
- możliwość lokalizacji sztucznej
ściany wspinaczkowej (3-7.1 g) –
w projekcie planu obowiązuje
zakaz zabudowy. Dopuszczono
jedynie
niewielkie
„ścianki
wspinaczkowe
do „boulderingu”
na bazie warunków naturalnych
i sztucznych,
jako
wkomponowanych w naturalne
formy skalne; zakaz lokalizacji
ścianek jako form wolnostojących”.
Obiekt ścianki wspinaczkowej
o proponowanych
gabarytach
stanowiłby dominantę przestrzenną
w krajobrazie i mógłby zagrażać
chronionym sylwetom widokowym
z wierzchowiny kamieniołomu,
- zabezpieczenie wejść do dawnych
magazynów (3-7.1 i) - zakres
projektu planu został określony
w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Wnioskowane
działania
nie
stanowią przedmiotu regulacji
planistycznej.
Zabezpieczenie
terenów leży w kompetencji
zarządców terenu,
- urządzenie palenisk i miejsc
do grillowania
(3-7.1 j)
–
w projekcie planu wyznaczono
„strefy urządzenia miejsc do
biwakowania”,
w
których
umożliwia się lokalizację placów,
ławek, stolików, pojemników na
odpadki, itp. Urządzenie tego
obszaru oraz wyposażenie go
w proponowane elementy należy do
zarządcy terenu.

Ad. B, C, D
nieuwzględniony

Ad. E
częściowo
uwzględniony

Ad. E częściowo
nieuwzględniony

Ad. B, C, D
Nieuwzględniono ze względu na
ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11 Rady Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Ad. E Według projektu planu część
terenów
będących
własnością
Gminy Miasta Kraków stanowią
wody powierzchniowe śródlądowe,
jako
uzupełnienie
terenów
parkowych,
planowane
drogi
wewnętrzne (KDW) oraz parkingi

ogólnodostępne,
jako
obsługa
komunikacyjna parku, a część
tereny sportu i rekreacji, jako
program uzupełniający funkcję
parkową.
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Lp.

1.
10.

Numer wniosku

Grupa nr: 4

88.

89.
90.
91.

Data
wpływu
wniosku

Nazwisko
i imię, nazwa
Treść wniosku
jednostki
organizacyjnej

2.
3.
30.03.2011 Polski

4.
WNIOSEK O TEJ SAMEJ TREŚCI ZŁOŻYŁY OSOBY WYSZCZEGÓLNIONE POD NUMERAMI WNIOSKÓW 88 - 91
Wnioskuje o:
Związek
1. Wnioski dotyczące części obszaru z dominującym użytkowaniem wspinaczkowym:
Alpinizmu,
a) Dopuszcza się rekreacyjne i sportowe użytkowanie obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem wspinaczki skalnej,
[...]*
b) Nie dopuszcza się lokalizacji działalności handlowej i usługowej,
c) Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających nie dysponujących specjalistycznym sprzętem wspinaczkowym
(spadające kamienie, możliwość upadku z wysokości) należy ograniczyć penetrację tego obszaru poprzez:
30.03.2011 wspinanie.pl,
Instalację barierek wzdłuż górnej krawędzi ścian skalnych w odległości nie mniejszej niż 2 metry od krawędzi
[...]*
ściany, barierki powinny być możliwie wkomponowane w krajobraz, sugerujemy zastosowanie materiałów
30.03.2011 FRENEY.PL,
naturalnych (drewno),
[...]*
Pozostawienie istniejącej sieci ścieżek, bez ich dodatkowego urządzania (zachowanie niewielkiej szerokości
31.03.2011 Klub
ścieżek, pozostawienie nawierzchni żwirowej i ziemnej),
Wysokogórski
Usypanie wału ziemnego w miejscu oznaczonym na załączniku (ograniczy to dostęp do szczególnie
– Kraków,
niebezpiecznych miejsc – sektory C-G – charakteryzujące się występowaniem kruchej skały; obecnie jest to
[...]*
jedyne miejsce, przez które dostęp do ww. sektrów możliwy jest np. dla spacerowiczów z dziećmi; pozostałe
[...]*
możliwości dostępu to bardzo strome, usypujące się ścieżki; to najbardziej naturlany i najtańszy sposób
ograniczenia ruchu na tym terenie),
d) W obrębie ścian skalnych dopuszcza się instalację stałych punktów asekuracyjnych w postaci kotew wklejanych,
tzw. ringów (ringi zwiększają bezpieczeństwo wspinaczki, obecnie asekurację taką posiada ok. 50% dróg
wspinaczkowych, na pozostałych drogach konieczna jest instalacja nowych ringów lub wymiana starych punktów
asekuracyjnych, nie spełniających współczesnych norm bezpieczeństwa),
e) Dopuszcza się usuwanie krzewów rosnących pomiędzy istniejącymi ścieżkami, a dolną krawędzią ścian skalnych
(obecnie u podnóża ścian w sektorach A, C, D, F, G w wielu miejscach rosną krzewy, utrudniające dostęp do dróg
wspinaczkowych; gęste zakrzaczenia obniżają także atrakcyjność krajobrazową ścian skalnych),

Oznaczanie
nieruchomości
której dotyczy
wniosek

Rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia wniosku

Nr
działki

Obr.
Pg.

uwzględniony nieuwzględniony

5.
Cały
obszar
planu

6.

7.
Ad. 1a, 1b,
uwzględniony

8.

9.

Ad. 1c
nieuwzględniony

Ad. 1c Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3
ustawy. Wnioskowane działania
nie
stanowią
regulacji
planistycznej.
Zabezpieczenie
i urządzenie
terenów
leży
w kompetencji zarządców terenu.
Zapisy ustaleń planu:
- dopuszczają lokalizację ogrodzeń
o wysokości nie większej niż
1,20 m.
- dopuszczają lokalizację nowych
ścieżek m.in. przy urządzaniu
parku,
niedopuszczają
lokalizacji
wnioskowanego wału ze względu
na uwarunkowania krajobrazowe
(naturalny krajobraz
otwarty)
i geomorfologiczne
(budowa
geologiczna terenu, występowanie
terenów
predysponowanych
do ruchów masowych).
Ad. 1f, 1g Projekt planu nie
umożliwia
takiego
sposobu
zagospodarowania ze względu
na uwarunkowania przyrodnicze
(występowanie
siedlisk
chronionych gatunków nietoperzy
oraz innych zwierząt aktywnych
nocą,
ochrona
muraw
kserotermicznych) i krajobrazowe
(ochrona panoram widokowych w
kierunku
wzgórz
Sowińca,
Wawelu,
Starego
Miasta,
Podgórza, Parku Bednarskiego
i Kopca Krakusa).
Ad. 1h W projekcie planu
obowiązuje
zakaz
zabudowy.
Dopuszczono jedynie niewielkie
„ścianki
wspinaczkowe
do „boulderingu”
na
bazie
warunków
naturalnych
i sztucznych,
jako
wkomponowanych w naturalne
formy skalne; zakaz lokalizacji
ścianek
jako
form

Ad. 1d, 1e,
uwzględniony

f)

Dopuszcza się montaż oświetlenia na ścianach skalnych w sektorach B, C, E i F (pozwoli to na uprawianie
wspinaczki po zachodzie słońca, szczególnie istotne jest to w sektorach C i F odwiedzanych głównie w sezonie
zimowym, oraz w najpopularniejszych sektorach letnich – na Freney’u i Babie Jadze, dodatkowo zwiększy to
atrakcyjność krajobrazową Skał Twardowskiego),
g) Dopuszcza się montaż instalacji do przygotowania dróg lodowych (tzw. lodospadów) w sektorach A i C (w
ostatnich latach wspinaczka lodowa zyskuje duża popularność, jednak w Polsce możliwości jej uprawiania są
bardzo ograniczone – większe lodospady tworzą się tylko w Tatrzańskim i Karkonoskim Parku Narodowym,
głównie na obszarach, na których uprawianie wspinaczki jest zabronione; sztuczne lodospady przygotowuje się w
wielu krajach europejskich, a także m.in. w Ameryce Północnej i Korei Południowej, typową lokalizację stanowią
dawne kamieniołomy),

Ad. 1f, 1g
nieuwzględniony

h) Dopuszcza się budowę sztucznej ścianki wspinaczkowej w miejscu oznaczonym na załączniku, wysokość ściany
nie powinna przekraczać 35 metrów, a cała instalacja powinna zostać odpowiednio wkomponowana w otoczenie
(w Krakowie, będącym głównym ośrodkiem wspinaczki sportowej w Polsce nie ma obiektu sportowego, na którym
można by rozgrywać zawody rangi Pucharu Świata, istniejące sztuczne ścianki wspinaczkowe są zbyt niskie, a ich
oferta skierowana jest głównie do wspinaczy rekreacyjnych; wybudowanie otwartego obiektu o profilu zbliżonym
do łuku i wysokości ok. 30 metrów pozwoli na prowadzenie treningów wspinaczkowych w sezonie letnim, w
sezonie zimowym może także służyć wspinaczom mikstowym (dry-toolowym); w ten sposób powstałby jedyny
obiekt sportowy w Polsce na którym możliwe byłby uprawianie zarówno wspinaczki letniej, jak i zimowej,
dodatkowo możliwe byłoby rozgrywanie zawodów międzynarodowych, zarówno w letniej wspinaczce sportowej,

Ad. 1h
nieuwzględniony
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Uwagi

we wspinaczce mikstowej oraz we wspinaczce lodowej),

i)

Dopuszcza się przygotowanie tzw. parku bulderowego w miejscu oznaczonym na załączniku, w parku mogą zostać
umieszczone niewielkie urządzenia gimnastyczne, np. drążki do podciągania, a także 2-3 głazy naturlane o
wysokości do 3,5 metra, jako rodziaj skały sugerujemy granit lub inną skałę krystaliczną, ew. dolomit (buldering to
rodzaj wspinaczki polegający na wchodzeniu na niewielkie formy skalne bez użycia sprzętu asekuracyjnego, w
sektorze H, czyli tzw. Sadystówce, buldering uprawiany jest od kilkudziesięciu lat),

j)

Należy przygotować paleniska/miejsca do grillowania w miejscach zwyczajowo użytkowanych w tym celu (w
dużym stopniu ograniczy to lokalizację „dzikich” palenisk i pośrednio przyczyni się do zmniejszenia zaśmiecenia
terenu),

Ad. 1i
częściowo
uwzględniony

Ad. 1i częściowo
nieuwzględniony

Ad. 1j
częściowo
uwzględniony

Ad. 1j częściowo
nieuwzględniony

Ad. 1k
nieuwzględniony

k) W miejscu oznaczonym na załączniku należy zainstalować toaletę biodegradowalną, odpowiednio wkomponowaną
w otoczenie,

l)

Należy oczyścić i zabezpieczyć kratami wejścia do dawnych magazynów, zlokalizowane w sektorach F i H,

2.
a)

Wnioski do pozostałej części obszaru „Park Zakrzówek”
Na obszarze Parku Zakrzówek dominować powinna zieleń nieurządzona, w tym m.in. tereny leśne, zakrzaczenia,
tereny łąkowe i podmokłe; a zieleń urządzona (parkowa) powinna być wprowadzona w jak najmniejszym stopniu,

b) Podstawową funkcją obszaru jest użytkowanie rekreacyjne i sportowe,
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Ad. 1l
nieuwzględniony

Ad. 2a
częściowo
uwzględniony

Ad. 2a
nieuwzględniony

Ad. 2b
częściowo

Ad. 2b częściowo
nieuwzględniony

wolnostojących”. Obiekt ścianki
wspinaczkowej o proponowanych
gabarytach stanowiłby dominantę
przestrzenną
w
krajobrazie
i mógłby zagrażać chronionym
sylwetom
widokowym
z wierzchowiny kamieniołomu.
Ad. 1i Nieuwzględnienie dotyczy
form wolnostojących, których
stosowanie
jest
zakazane
ze względu na ochronę naturalnego
krajobrazu
otwartego.
Dopuszczono jedynie niewielkie
„ścianki
wspinaczkowe
do „boulderingu”
na
bazie
warunków
naturalnych
i sztucznych,
jako
wkomponowanych w naturalne
formy skalne.
Ad. 1j W projekcie planu
wyznaczono „strefy urządzenia
miejsc
do
biwakowania”,
w których
umożliwia
się
lokalizację
placów,
ławek,
stolików, pojemników na odpadki,
itp. Urządzenie tego obszaru oraz
wyposażenie go w proponowane
elementy należy do zarządcy
terenu.
Ad. 1k Zakres projektu planu
został określony w art. 15 ust 2 i 3
ustawy. Wnioskowane działania
nie
stanowią
regulacji
planistycznej. W projekcie planu
obowiązuje
zakaz
lokalizacji
zabudowy na wskazanym terenie
ze względu na ochronę krajobrazu
naturalnego
oraz
częściowo
ze względu na przepisy §3 ust 1
pkt 7 Rozporządzenia Nr 81/06
Wojewody Małopolskiego z dnia
17 października 2006 r w sprawie
Bielańsko-Tynieckiego
Parku
Krajobrazowego.
Ad. 1l Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3
ustawy. Wnioskowane działania
nie
stanowią
regulacji
planistycznej.
Zabezpieczenie
terenów leży w kompetencji
zarządców terenu.
Ad.
2a
Wnioskowane
przeznaczenia w większości nie
są zgodne ze Studium – ZP - tereny
zieleni publicznej. Projekt planu
zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy jest
sporządzany
w
zgodności
ze Studium.
Ad. 2b W projekcie planu
wyznaczono dwa tereny dla

Dopuszcza się przygotowanie i urządzenie ścieżek dla spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów, jednak
preferowana powinna być nawierzchnia żwirowa i ziemna, a nie asfaltowa,
d) Na terenie zbiornika wodnego dopuszcza się przygotowanie ogólnie dostępnych kąpielisk, po ich odpowiednim
zabezpieczeniu,
c)

e)

Wzdłuż górnej krawędzi ścian ponad zbiornikiem wodnym powinny zostać zamontowane drewniane barierki
(zastępujące istniejącą siatkę metalową,

f)

Dopuszcza się przygotowanie szlaku typu via ferrata (żelazna perć) w poprzek ścian skalnych ponad zbiornikiem
wodnym (szlak taki o charakterze zbliżonym m.in. do tatrzańskiej Orlej Perci z pewnością podniósłby atrakcyjność
Parku Zakrzówek, jednak konieczne byłoby jego odpowiednie zabezpieczenie i właściwa organizacja ruchu
turystycznego),

uwzględniony
Ad. 2c, 2d,
uwzględniony

Ad.2e
częściowo
uwzględniony
Ad. 2f
uwzględniony

Ad. 2e częściowo
nieuwzględniony

Ad. 2g
nieuwzględniony

g) Nie dopuszcza się grodzenia terenu.
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których „ustala się terenowe
urządzenia sportu i rekreacji
wodnej
wraz
z niezbędnym
zapleczem socjalnym i technicznomagazynowym” oraz teren usług
sportu i rekreacji.
Ad. 2e Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3
ustawy. Plan dopuszcza lokalizację
ogrodzeń nie nakazując ściśle ich
lokalizacji. Wnioskowane działania
nie
stanowią
regulacji
planistycznej.
Zabezpieczenie
terenów
leży
w kompetencji
zarządców terenu.
Ad. 2g Dopuszcza się stosowanie
ogrodzeń według określonych
ustaleń planu, również w celu
ograniczenia dostępności terenów
ze
względów bezpieczeństwa
użytkowników
oraz
ochrony
przyrody.

Lp.

1.
11.

Numer wniosku

Grupa nr: 5

92.

Data
wpływu
wniosku

Nazwisko
i imię, nazwa
Treść wniosku
jednostki
organizacyjnej

2.
3.
30.03.2011 Wspólnota

4.
WNIOSEK O TEJ SAMEJ TREŚCI ZŁOŻYŁY OSOBY WYSZCZEGÓLNIONE POD NUMERAMI WNIOSKÓW 92 - 103
Mieszkaniowa Wnioskujemy by miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek” przewidywał
wykonanie niżej wymienionych budowli, obiektów i robót:
przy ul. św.
1. Na terenie zbiornika wodnego – dwóch ogólnie dostępnych kąpielisk wraz z ogólnie dostępnymi plażami;
Jacka 26 B,
[...]*
[...]*

93.

30.03.2011 Stowarzyszeni

e Przyjaciół
Parku
Dębnickiego,

2.
3.

4.

Zabezpieczenie – z uwagi na bezpieczeństwo ludzi – krawędzi zboczy skał estetyczną i trwałą barierą o wysokości
1,2m;

5.
6.

Wytyczenie i wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych w obrębie Parku, w tym wokół akwenu;
Rozmieszczenie i zamocowanie na stałe odpowiedniej liczby ławek oraz koszy na śmieci.

[...]*

94.

Miejsc parkingowych dla samochodów w liczbie: min. 70 od strony ul. Pychowickiej i 70 od strony ul.
Twardowskiego;
Co najmniej dwóch parkingów rowerowych: jednego od strony ul. Pychowickiej i jednego od strony ul.
Twardowskiego oraz po jednym przy każdej z plaż, o których mowa w punkcie 1;

30.03.2011 Wspólnota

Oznaczanie
nieruchomości
której dotyczy
wniosek

Rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia wniosku

Nr
działki

Obr.
Pg.

uwzględniony nieuwzględniony

5.
Cały
obszar
planu

6.

7.

Ad. 1
uwzględniony
Ad. 2
częściowo
uwzględniony
Ad. 3
uwzględniony
Ad. 4, 5, 6, 7
częściowo
uwzględniony

8.

9.

Ad. 2 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 2 Nieuwzględnienie dotyczy
określenia minimalnej ilości miejsc
parkingowych na parkingu, która
będzie określona na etapie projektu
realizacyjnego,
Ad. 4 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Wnioskowane działania nie stanowią
regulacji
planistycznej.
Plan
dopuszcza lokalizację ogrodzeń nie
nakazując ściśle ich lokalizacji.
Zabezpieczenie
terenów
leży
w kompetencji zarządców terenu.
Ad. 5, 6 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Wnioskowane działania nie stanowią
regulacji
planistycznej.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru
oraz
wyposażenie
go w proponowane elementy należy
do zarządcy terenu.
Ad. 7 ulica Wyłom, zgodnie z ustawą
o drogach publicznych (Dz. U. 1985
Nr 14, poz. 60 z późn. zm.), nie
spełnia parametrów drogi klasy
dojazdowej – została ona wyznaczona
jako droga wewnętrzna KDW.1,
KDW.2
Ad. 8 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w terenu nie
objętego granicami projektu planu.
Ad.
9
Ochronę
istniejących
zbiorników wodnych zapewniono
poprzez wyznaczenie terenów ZN
o przeznaczeniu pod „zieleń naturalną
w ramach Parku Krajobrazowego”.
Zasięg terenów określono m.in. na
podstawie
uwarunkowań
przyrodniczych

Ad. 4, 5, 6, 7
częściowo
nieuwzględniony

Mieszkaniowa
przy ul. św.
Jacka 26 B,
[...]*
[...]*

95.

30.03.2011 Wspólnota

Mieszkaniowa
przy ul. św.
Jacka 24 B,
96.
97.
98.

[...]*
[...]*
30.03.2011 [...]*

(+18
podpisów)
30.03.2011 Stowarzyszeni 7. Skomunikowanie obszaru parku z istniejącym układem drogowym poprzez ulicę Wyłom w ramach działki
drogowej 300, o kategorii drogi dojazdowej. Droga ta musi być drogą nieprzelotowa. Zakończona ślepo,
e 10 czerwca,

parkingiem samochodowym i rowerowym. Dalej tak jak obecnie powinna przechodzi w drogę pieszo-rowerową o
nr 298.

[...]*
31.03.2011 Stowarzyszeni

e Podgórze.pl,
[...]*
[...]*

99.

31.03.2011 Stowarzyszeni

8.

Do obsługi działek 207/15, 257, 256, 254/3, 254/2, 253, 252/1, 251/4, i 251/5 winien służyć sięgacz ul. Wyłom
biegnący od połączenia działki drogowej 300 z działką 251/5. Ww. działki znajdują się w planie Rejon św. Jacka –
Twardowskiego.

9.

Ponadto, wnioskujemy o odpowiednie zabezpieczenie stosownym ogrodzeniem oczek wodnych wraz z ich
otoczeniem w odległości 15 m od krawędzi linii wodnej i umieszczenie tablic informujących o strefie ochronnej,
ze względu na występowanie tam licznych gatunków płazów chronionych prawem.

e na rzecz
Ochrony i
Rozwoju
Dębnik,
100.

[...]*
31.03.2011 [...]*

101.

31.03.2011 Wspólnota

Mieszkaniowa
przy ul. św.
Jacka 32, [...]*
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Ad. 8
nieuwzględniony

Ad. 9
częściowo
uwzględniony

Uwagi

Ad. 9 częściowo
nieuwzględniony

102.

31.03.2011 Stowarzyszeni

e Przyjazny
Kazimierz,
103.

[...]*
31.03.2011 Wspólnota

10. Wnioskujemy również o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o teren znajdujący się pomiędzy ul. Zielną i
granicą północną planu biegnącą ul. Salezjańską, gdyż teren ten w obowiązującym studium jest oznaczony jako
Mieszkaniowa
Zieleń Publiczna i stanowi przedpole widokowe na skałki i zalew oraz o objęcie go ochrona przed zabudową.
przy ul. św.
11. Wnioskujemy o dołączenie do planu od strony południowej brakującego fragmentu działki 191/3 będącego
Jacka 24,
terenem starego cmentarza cholerycznego z 1870 roku.
[...]*

Ad. 10, 11
nieuwzględniony

12. Wnioskujemy także o zachowanie wszystkich terenów stanowiących w tej chwili własność Miasta lub związanych
w jakikolwiek sposób z Miastem jako zieleń publiczną ogólnodostępną.

Ad. 12
częściowo
uwazględniony

13. Wnioskujemy także o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o teren przylegającego do niego lasu parkowego,
gdyż teren ten będzie w ten sposób stanowił spójną całość z obszarem planu Park Zakrzówek, o jednakowym
przeznaczeniu i charakterze i będzie dodatkowo chroniony zapisami planu.

12.

104.

30.03.2011 [...]*

(+17
podpisów)
105.

30.03.2011 [...]*

(+ 7
podpisów)
106.

30.03.2011 [...]*

107.

30.03.2011 [...]*

Ad. 13
nieuwzględniony
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Postulaty dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego Parku na Zakrzówku:
1. Budowa kąpieliska.
2. Budowa ścieżek rowerowych.
3. Budowa alejek dla pieszych.

Ad. 1, 2, 3
uwzględniony

(+38 popisów)
(+39
podpisów i 1
instytucja)

108.

Ad. 12 częściowo
nieuwzględniony

4.

Uporządkowanie terenu i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych.

Ad. 4
nieuwzględniony

30.03.2011 [...]*

(+72 podpisy)

13.

109.

31.03.2011 [...]*

110.

31.03.2011 [...]*

111.
112.

31.03.2011 [...]*
31.03.2011 Stowarzyszeni
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1. Cały obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,, Park Zakrzówek”
przeznaczyć na Zieleń publiczną (ZP).

Cały
obszar
planu

Ad. 1
częściowo
uwzględniony

Ad. 1 częściowo
nieuwzględniony

e „Nasz
Zakrzówek”
113.

31.03.2011 [...]*

114.

31.03.2011 [...]*

2.

Zaprojektować zabezpieczenia urwisk skalnych solidnymi i trwałymi barierkami dla poprawy bezpieczeństwa w
tym rejonie.
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Ad. 2
nieuwzględniony

i geomorfologicznych.
Dodatkowo
dopuszczono możliwość ograniczenia
dostępności ze względu na ochronę
przyrody.
Ad.
10,
11
Nieuwzględniono
ze względu na ustalone granice planu
Uchwałą Nr CXV/1550/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada
2011 roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Ad. 12 Według projektu planu część
terenów będących własnością Gminy
Miasta Kraków stanowią wody
powierzchniowe śródlądowe, jako
uzupełnienie terenów parkowych,
planowane drogi wewnętrzne (KDW)
oraz parkingi ogólnodostępne, jako
obsługa
komunikacyjna
parku,
a część tereny sportu i rekreacji, jako
program
uzupełniający
funkcję
parkową.
Ad. 13 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.

Ad. 1, 2, 3 Zakres projektu planu
został określony w art. 15 ust 2 i 3
ustawy. Wnioskowane działania nie
stanowią regulacji planistycznej. Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru
oraz
wyposażenie
go w proponowane elementy należy
do zarządcy terenu.
Ad. 4 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Wnioskowane działania nie stanowią
regulacji
planistycznej.
Uporządkowanie i zabezpieczenie
terenów
leży
w kompetencji
zarządców terenu.
Ad. 1 W projekcie planu oprócz
terenów ZNp – park, wyznaczono
również obszary chronione ZN –
zieleń naturalną oraz niezbędne
do prawidłowego
funkcjonowania
obszaru
rekreacyjno-sportowego,
tereny US – sportu i rekreacji.
Ad. 2 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.

115.

31.03.2011 [...]*

116.
117.

31.03.2011 [...]*
31.03.2011 [...]*

3.
4.

5.
6.

Zaplanować odpowiednią liczbę toalet i koszy na śmieci na obrzeżach i terenie Parku.
Obszar wspinaczkowy usytuować w Kamieniołomie Batki z wejściem od ulicy Twardowskiego – nie dopuszczać
ze względów bezpieczeństwa możliwości wspinania na skałach nad powierzchnią wód.

7.

Infrastruktura drogowa winna obejmować jedynie drogę dojazdową do kąpieliska od strony południowo –
zachodniej, z głównym parkingiem na działce 258 i części działki 207/8 przy ulicy Wyłom (działki te znajdują się
w obszarze planu obszaru Św. Jacka – Twardowskiego). Z uwagi na funkcję ochronną tego planu, na jego terenie
należy uwzględnić parkingi samochodowe tylko w formie ograniczonej do obsługi infrastruktury tego regionu
(części działki nr 205) oraz parking ogólnodostępny na części działki nr 191/11 (od ul. Norymberskiej) i części
działki nr 191/3, która leży poza dawnym cmentarzem cholerycznym (jego pozostałością jest kapliczka przy ul.
Wyłom).
Zlokalizować ścieżki spacerowe wokół zbiornika oraz na terenie od ulicy Norymberskiej. Nie przewidywać
wyasfaltowanych ścieżek spacerowych na wzniesieniu Skałek na ulicy Wyłom. Wszystkim ścieżkom spacerowym
winny towarzyszyć siedziska – najlepiej drewniane, takie, jakie znajdują się już na terenie parku Skałki
Twardowskiego.

8.

9.

14.

118.
119.
120.
121.

05.04.2011
(w
terminie)
05.04.2011
(w
terminie)
05.04.2011
(w
terminie)
05.04.2011
(w
terminie)

[...]*

[...]*

W otoczeniu wód powierzchniowych wyznaczyć bazę dla nurków oraz dwa ogólnodostępne kąpieliska wraz z
towarzyszącą im infrastrukturą (wypożyczalnia sprzętu, baseny pływające, pomosty).
Ulicę Wyłom przeznaczyć zgodnie z obecnym wykorzystaniem – na ciąg pieszy i ścieżkę rowerową oraz
zaplanować dwa parkingi dla rowerów (od ulicy Twardowskiego i Norymberskiej).

Ad. 3, 4
częściowo
uwzględniony

Ad. 8,
uwzględniono

Usługi gastronomiczne przewidzieć na terenie dawnej bazy Solvayu przy ulicy Wyłom (działka 205).
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1. Cały obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,, Park Zakrzówek”
przeznaczyć na Zieleń publiczną (ZP).

Cały
obszar
planu

Ad. 1
częściowo
uwzględniony

Wnioskowane działania nie stanowią
regulacji
planistycznej.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru
oraz
wyposażenie
go w proponowane elementy należy
do zarządcy terenu.
Ad. 3, 4 częściowo Ad. 3, 4 Projekt planu nie umożliwia
nieuwzględniony
tak intensywnego zagospodarowania
ze względu na: stan istniejący,
uwarunkowania przyrodnicze oraz
geomorfologiczne. Ponadto obszar
planu obejmuje tylko fragment
ul. Wyłom,
częściowo
pełniący
dojazd dla prawidłowej obsługi
komunikacyjnej obszaru.
Ad. 5, 6, 7
Ad. 5, 6 Zakres projektu planu został
nieuwzględniony
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Wnioskowane działania nie stanowią
regulacji
planistycznej.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru,
wyposażenie
go w proponowane elementy oraz
administracja należy do zarządcy
terenu.
Ad. 7 Ze względu na uwarunkowania
geomorfologiczne tego obszaru nie
ma możliwości doprowadzenia drogi
dojazdowej od strony południowozachodniej. Ponadto należy zauważyć
że
projekt
planu
określa
przeznaczenia
terenu
tylko
w granicach określonych uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wnioskowane działki nr 258,
207/8 oraz 191/3 znajdują się poza
granicami sporządzanego planu.
Ad. 9
Ad. 9 Cała działka nr 205 obr. 9
nieuwzględniony
Podgórze znajduje się w terenach
z zakazem zabudowy ze względu na
ochronę wartości krajobrazowych
oraz prawidłowe kształtowanie ładu
przestrzennego zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Ad. 1 częściowo
nieuwzględniony

[...]*

[...]*

2. Zaprojektować zabezpieczenia urwisk skalnych solidnymi i trwałymi barierkami dla poprawy bezpieczeństwa w
tym rejonie.
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Ad. 2
nieuwzględniony

Ad. 1 W projekcie planu oprócz
terenów ZNp – park, wyznaczono
również obszary chronione ZN –
zieleń naturalną oraz niezbędne
do prawidłowego
funkcjonowania
obszaru
rekreacyjno-sportowego,
tereny US – sportu i rekreacji.
Ad. 2 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Wnioskowane działania nie stanowią

122.

05.04.2011 [...]*
(w
terminie)

3. W otoczeniu wód powierzchniowych wyznaczyć bazę dla nurków oraz dwa ogólnodostępne kąpieliska wraz z
koeniczną, możliwie ograniczoną infrastrukturą.
4. Ulicę Wyłom przeznaczyć zgodnie z obecnym wykorzystaniem – na ciąg pieszy i ścieżkę rowerową oraz
zaplanować dwa parkingi dla rowerów od strony ulic Twardowskiego i Norymberskiej.

5. Zaplanować odpowiednią liczbę toalet i koszy na śmieci na obrzeżach i terenie Parku.
6. Obszar wspinaczkowy usytuować w Kamieniołomie Babki z wejściem od ul. Twardowskiego i w jego rejonie.
Ewentualne drogi wspinaczkowe nad powierzchnią wód dopuścić po zabezpieczeniu terenu nad i pod ścianą przed
dostępem do powierzchni wody i urwiska.
7. Infrastruktura drogowa winna obejmować jedynie drogę dojazdową do kąpieliska od strony południowo –
zachodniej, z głównym parkingiem na działce 258 i części działki 7/8 przy ulicy Wyłom (działki te znajdują się w
obszarze planu Św. Jacka – Twardowskiego). Z uwagi na funkcję ochronną tego planu, na jego terenie należy
uwzględnić parkingi samochodowe tylko w formie ograniczonej do obsługi infrastruktury tego regionu (części
działki nr 205) oraz parking ogólnodostępny na części działki nr 191/11 (od ul. Norymberskiej) i części działki nr
191/3, która leży poza dawnym cmentarzem cholerycznym (jego pozostałością jest kapliczka przy ul. Wyłom).
8. Zlokalizować ścieżki spacerowe wokół zbiornika oraz na terenie od ulicy Norymberskiej. Nie przewidywać
wyasfaltowanych ścieżek spacerowych na wzniesieniu Skałek na ulicy Wyłom. Wszystkim ścieżkom spacerowym
winny towarzyszyć kosze na śmieci, a większości z nich, siedziska – najlepiej drewniane, takie, jakie znajdują się
już na terenie parku Skałki Twardowskiego.

Ad. 3, 4
częściowo
uwzględniony

Ad. 8,
uwzględniono

9. Usługi gastronomiczne przewidzieć na terenie dawnej bazy Solvayu przy ulicy Wyłom (działka 205).

15.

123.

16.

124.

28.03.2011 Centrum
Nurkowe
Kraken,
Stowarzyszenie
Zakrzówek
Kraken,
Kraken s.c.
[...]* i [...]*
28.03.2011 Rada i Zarząd
Dzielnicy VIII
Dębniki,

Wnioskuję o uwzględnienie w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Cały
Zakrzówek” propozycji zawartych w załączonym projekcie zagospodarowania terenu. W załączeniu Projekt obszar
zagospodarowania terenu.
planu

Uchwała Nr IV/76/2011 Rady Dzielnicy VIII z dnia 23.03.2011 r. w sprawie wniosków do projektu miejscowego planu Cały
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek”.
obszar
Wnioskuje się o uwzględnienie nastepujących propozycji do projektu miejscowego planu zagospodarowania
planu
przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek”:
1. Poszerzenie obszaru sporządzanego planu o obszar położony na północ od Skał Twardowskiego do ulic
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Częściowo
uwzględniony

regulacji
planistycznej.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru
oraz
wyposażenie
go w proponowane elementy należy
do zarządcy terenu.
Ad. 3, 4 częściowo Ad. 3, 4 Projekt planu nie umożliwia
nieuwzględniony
tak intensywnego zagospodarowania
ze względu na: stan istniejący,
uwarunkowania przyrodnicze oraz
geomorfologiczne. Ponadto obszar
planu obejmuje tylko fragment
ul. Wyłom,
częściowo
pełniący
dojazd dla prawidłowej obsługi
komunikacyjnej obszaru.
Ad. 5, 6, 7
Ad. 5, 6 Zakres projektu planu został
nieuwzględniony
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Wnioskowane działania nie stanowią
regulacji
planistycznej.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru,
wyposażenie
go w proponowane elementy oraz
administracja należy do zarządcy
terenu.
Ad. 7 Ze względu na uwarunkowania
geomorfologiczne tego obszaru nie
ma możliwości doprowadzenia drogi
dojazdowej od strony południowozachodniej. Ponadto należy zauważyć
że
projekt
planu
określa
przeznaczenia
terenu
tylko
w granicach określonych uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wnioskowane działki nr 258,
207/8 oraz 191/3 znajdują się poza
granicami sporządzanego planu.
Ad. 9
Ad. 9 Cała działka nr 205 obr. 9
nieuwzględniony
Podgórze znajduje się w terenach
z zakazem zabudowy ze względu na
ochronę wartości krajobrazowych
oraz prawidłowe kształtowanie ładu
przestrzennego zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Częściowo
Projekt planu nie umożliwia tak
nieuwzględniony
intensywnego
zagospodarowania
ze względu na: stan istniejący,
uwarunkowania przyrodnicze oraz
geomorfologiczne.

Ad. 1

Ad.1 Nieuwzględniono ze względu na

Pietrasińskiego i Zielińskiego oraz przeznaczenie tych terenów na zieleń publiczną.

17.

125.

06.04.2011 Małopolskie
(w
Towarzystwo
terminie)
Ornitologiczne

2.
3.
4.
5.

Wykonanie na obszarze zbiornika wodnego jak największej liczby ogólnie dostępnych kąpielisk wraz z plażami.
Wytyczenie i wykonanie nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych w obrębie Parku, w tym wokół akwenu,
Przeznaczenie terenu pod budowę jak największej ilości parkingów rowerowych przy planowanych plażach.
Przeznaczenie terenu na miejsca parkingowe dla samochodów od strony ul. Pychowickiej oraz od strony ul.
Twardowskiego.

6.

Przeznaczenie części terenu położonego przy miejscach parkingowych pod punkty gastronomiczne i sanitarne.

7.

Przeznaczenie działek będących własnością miasta na tereny rekreacyjne (np. ścianki wspinaczkowe, ogródki
jordanowskie).

8.

Przeznaczenie części terenu położonego przy zbiorniku wodnym pod bazę dla płetwonurków.

Wnosimy o uwzględnienie walorów przyrodniczych terenu objętego planem.
1. Wprowadzenie dla wskazanych niżej miejsc rozrodu prawnie chronionych gatunków płazów ograniczenia
penetracji i pozostawienie w stanie niezmienionym:
a) P1 – teren w kamieniołomie północnym,
b) Teren przylegający do ul. Wyłom,
c) Teren po wschodniej stronie kamieniołomu południowego;
2. Wprowadzenie ochrony skarp kamieniołomów północnego i południowego w części zaznaczonej czerwoną linią.
3.

18.

126.

31.03.2011 [...]*

Wprowadzenie ochrony na terenie oznaczonym G3 (strefa ochronna) – mającym chronić stanowisko rozrodcze
węża gniewosza Coronella Austria. Teren G3-z znajdujący się w obrębie terenu G3 powinien być objęty zakazem
wstępu.

Wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Park Zakrzówek, WNIOSKI
PROGRAMOWE:
1. Określenie w planie funkcji obszaru jako parku publicznego-przestrzeni publicznej* tak, by części terenu nie
będące własnością gminy mogły podlegać wywłaszczeniu (w skrajnym wypadku, jeśli dobrowolny wykup terenu
byłby niemożliwy).

2.

Założenie, że główną funkcją obszaru będzie park i kąpielisko wraz z niezbędnymi kubaturami obsługującymi
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nieuwzględniony

149,
150,
190,
205,
191/1,
191/2,
191/5,
191/6,
191/8,
191/11,
192,
193

Cały
obszar
planu

ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Ad. 2, 3, 4 Zakres projektu planu
został określony w art. 15 ust 2 i 3
ustawy. Plan dopuszcza lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru
oraz
wyposażenie
go w proponowane elementy należy
do zarządcy terenu.
Ad. 5 Projekt planu nie umożliwia tak
intensywnego
zagospodarowania
ze względu
na:
uwarunkowania
przyrodnicze oraz geomorfologiczne.
Ad. 7 Według projektu planu część
terenów będących własnością Gminy
Miasta Kraków stanowią wody
powierzchniowe śródlądowe, jako
uzupełnienie terenów parkowych,
planowane drogi wewnętrzne (KDW)
oraz parkingi ogólnodostępne, jako
obsługa
komunikacyjna
parku,
a część tereny sportu i rekreacji, jako
program
uzupełniający
funkcję
parkową.

Ad.2, 3, 4, 5
częściowo
uwzględniony
Ad. 6
uwzględniony

Ad.2, 3, 4, 5
częściowo
nieuwzględniony

Ad. 7
częściowo
uwzględniony
Ad. 8
uwzględniony

Ad. 7 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 1
częściowo
uwzględniony

Ad. 1 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 1 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Plan
dopuszcza
ograniczenia
dostępności ze względów ochrony
przyrody. Administracja tego obszaru
należy do zarządcy terenu.

Ad.3 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 3 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Granice planu zostały ustalone
Uchwałą Nr CXV/1550/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada
2011 roku. Część wniosku dotyczy
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
W
granicach
projektu
planu
dopuszcza
się
ograniczenia
dostępności ze względów ochrony
przyrody. Administracja tego obszaru
należy do zarządcy terenu.

Ad.1 częściowo Ad. 1 częściowo
uwzględniony nieuwzględniony

Ad. 1 W projekcie planu oprócz
terenów ZNp – park, wyznaczono
również obszary chronione ZN –
zieleń naturalną oraz niezbędne do
prawidłowego
funkcjonowania
obszaru
rekreacyjno-sportowego,
tereny US – sportu i rekreacji.
Ad. 2 Plan dopuszcza lokalizację

9

Ad. 2
uwzględniony
Ad. 3
częściowo
uwzględniony

Ad. 2

Ad. 2 częściowo

3.

4.

5.

ukrytymi pod nasypami ziemnymi wtopionymi w ukształtowanie terenu, lub w grotach wykutych w skale,
mieszczące następujące funkcje:
Sanitariaty,
Wypożyczalnie sprzętu pływającego i akcesoriów kąpielowych,
Pomieszczenie ratowników i służb porządkowych,
Pomieszczenia personelu i sprzętu dla utrzymania parku,
Pomieszczenia gastronomiczne serwujące wyłącznie napoje bezalkoholowe i ewentualnie gotowe produkty
żywnościowe,
Pomieszczenia lub zadaszenie do schowania w razie deszczu.
Miejsca postojowe dla rowerów.
Określenie, przy założeniach 1. i 2. Nieprzekraczalnej ilości użytkowników kąpieliska jako podstawy określenia
programu kubaturowego i parkingowego (wyłącznie dla personelu obsługującego kąpielisko). Owa ilość
użytkowników winna być parametrem obowiązującym przy wszelkich działaniach inwestycyjnych oraz wszelkich
umowach z podmiotami obsługującymi kąpielisko**.
Założenie, że park, z zastrzeżeniem pkt. 16 będzie dostępny wyłącznie komunikacją publiczną, rowerowo lub
pieszo.

częściowo
uwzględniony

Określenie ul. Wyłom na styku z parkiem jako ulicy pieszo-rowerowej z dopuszczalną dostępnością pojazdów
uprzywilejowanych w rozumieniu kodeksu drogowego oraz pojazdów osób bezpośredniej obsługi parku, dla
których stanowiska postojowe winny się znaleźć przy ul. Wyłom.

Ad. 5
częściowo
uwzględniony

WARUNKI ARCHITEKTONICZNO - KRAJOBRAZOWE
6. Zasada ukrycia nowych kubatur i urzadzeń w istniejącym lub sztucznie ukształtowanym terenie.

Zasada dominacji zieleni rosnącej samoistnie, dyskretnie pielęgnowanej nad zielenią typowo parkową.
(wyobrażam sobie, że dobrze dobrane gatunki typowo parkowe mogłyby stanowić element orientujący wśród z
założenia „zamaskowanego” programu obsługi parku).
WNIOSKOWANE ZAKAZY
8. Wykluczenie na całym obszarze lokalizacji obiektów kubaturowych innych niż te, służace bezpośrednio obsłudze
kąpieliska, wymienione w ustaleniach programowych. Te ostatnie winny być całkowicie schowane w ziemi, skale
czy też sztucznych nasypach. Wyłącznie wejścia, niezbędne doświetlenia i elementy wentylacji mogą się pojawiać
nad ziemią i być rozwiązane w sposób zapewniający maksymalne maskowanie istnienia tych elementów.
7.

Wykluczenie na całym obszarze lokalizacji parkingów i miejsc postojowych. Ich lokalizacja winna się znaleźć
poza obszarem parku.
10. Zakaz umieszczania reklam w jakiejkolwiek formie na całym obszarze parku.

zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Na obszarach
gdzie
dopuszczono
lokalizację
obiektów kubaturowych obowiązuje
zakaz zmiany ukształtowania terenu
ze względu na uwarunkowania
przyrodnicze i krajobrazowe..

Ad. 3, 4
nieuwzględniony

Ad. 3 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Administracja tego terenu należy
do zarządcy terenu.
Ad. 4 W obszarze projektu planu
wyznaczono tereny komunikacji –
drogi
wewnętrzne,
w
śladzie
istniejących
ulic
Wyłom
i Salezjańska,
dla
prawidłowej
obsługi komunikacyjnej obszaru.
Zakres
projektu
planu
został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Zasady organizacji
ruchu
dla
poszczególnych
ulic
należą
do zarządcy drogi.
Ad. 5 W projekcie planu ulica Wyłom
na odcinku północnym (KDW.1) ma
przeznaczenie wyłącznie dla ruchu
pieszego i rowerowego. Szczegółowe
zasady organizacji ruchu należą
do zarządcy drogi.
Ad.
6
Na
obszarach
gdzie
dopuszczono lokalizację obiektów
kubaturowych obowiązuje zakaz
zmiany
ukształtowania
terenu
ze względu
na
uwarunkowania
przyrodnicze i krajobrazowe.
Ad.7 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Urządzenie tego obszaru należy
do zarządcy terenu.
Ad. 8 Plan dopuszcza lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Na obszarach
gdzie
dopuszczono
lokalizację
obiektów kubaturowych obowiązuje
zakaz zmiany ukształtowania terenu
ze względu na uwarunkowania
przyrodnicze i krajobrazowe.
Ad. 9 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Dla prawidłowego funkcjonowania
obszaru w projekcie planu określono
ilość
miejsc
postojowych
dla
poszczególnych przeznaczeń, oraz
dwa
tereny
parkingów
ogólnodostępnych (KDP.1 i KDP.2).
Granice planu zostały ustalone
Uchwałą Nr CXV/1550/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada

Ad. 5 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 6
nieuwzględniony

Ad. 7
częściowo
uwzględniony

Ad. 7 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 8
częściowo
uwzględniony

Ad. 8 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 9
nieuwzględniony

9.
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nieuwzględniony

Ad. 10
uwzględniony

11. Zakaz lokalizacji boisk innych niż wypoziomowane trawniki dla gier bez urządzeń dodatkowych.
12. Zakaz ustawiania zadaszeń i parasoli przeciwsłonecznych. Potrzeby w zakresie zacieniania winny być rozwiązane
odpowiednim zaprojektowaniem drzew i krzewów.
13. Zakaz organizacji imprez masowych.
WNIOSKI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY
14. Opracowanie w planie zasad ochrony przyrody, możliwych do realizacji w intensywnie użytkowanym parku
miejskim ***
WNIOSKI DOTYCZĄCE ZAPISÓW O ZOBOWIĄZANIACH ZARZĄDU MIASTA KRAKOWA W ZWIĄZKU Z
UCHWALENIEM PLANU
14a. Zobowiązanie do opracowania, bieżącego korygowania i wdrażania Planu Działań w celu realizacji Parku
Zakrzówek ****
WNIOSKI DLA OBSZARÓW ZEWNĘTRZNYCH
15. Dobre skomunikowanie piesze i rowerowe obszaru z obszarami i trasami:
Osiedlem Ruczaj i Podwawelskie,
Bulwarami pieszymi wzdłuż Kanału Ulgi, którego realizację, nie tylko jako urządzenia przeciwpowodziowego
ale jako pasma rekreacyjnego i kanału przewietrzania miasta uważam za bardzo ważną *****
Bulwarami Wisły.

Ad. 11
częściowo
uwzględniony

Ad. 13
częściowo
uwzględniony
Ad. 14
uwzględniony

Ad. 11 częściowo
nieuwzględniony
Ad. 12
nieuwzględniony
Ad. 13 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 14a
nieuwzględniony

Ad. 14a Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.

Ad. 15, 16
częściowo
uwzględniony

Ad. 15, 16
częściowo
nieuwzględniony

Ad. 15 Granice planu zostały ustalone
Uchwałą Nr CXV/1550/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada
2011 roku. Część wniosku dotyczy
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Ad. 16 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Dla prawidłowego funkcjonowania
obszaru w projekcie planu określono
ilość
miejsc
postojowych
dla
poszczególnych przeznaczeń, oraz
dwa
tereny
parkingów
ogólnodostępnych (KDP.1 i KDP.2).

Ad. 1
częściowo
uwzględniony

Ad. 1 częściowo
nieuwzględniony

Ad. 1 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
W projekcie planu wskazano obiekty
wpisane do gminnej ewidencji
zabytków
podlegające
ochronie
na podstawie przepisów odrębnych.

Ad. 2a
częściowo

Ad. 2a częściowo
nieuwzględniony

Ad. 2a W projekcie planu oprócz
terenów ZNp – park, wyznaczono

16. Urządzenie na obwodzie parku w dogodnych miejscach parkingów, wyłącznie dla pojazdów osób
niepełnosprawnych.

19.

127.

31.03.2011 [...]*

* Jeśli obowiązujące prawo wprost nie upoważnia do tego samorząd winien podjąć inicjatywę w kierunku jego zmiany,
wspólnie z innymi miastami. Potrzeba taka nie dotyczy wyłącznie parku Zakrzówek, dotyczy szczególnie zieleni
towarzyszącej wodom powierzchniowym w miastach nie objętej prawnymi formami ochrony. Byłaby instrumentem do
pozyskania terenów dla parków rzecznych, które są najwłaściwszymi (bo ciągłymi i „wyposażonymi” w wodę)
systemami zieleni w miastach, które posiadają wody powierzchniowe w swych granicach.
** W przypadku wyczerpania się pojemności parku w godzinach szczytu widzę możliwość zwiększania liczby jego
użytkowników poprzez obniżanie ceny biletów wstępu w godzinach małego ruchu. Wyobrażam sobie, że
wprowadzenie biletów wstępu konieczne byłoby od początku czerwca do końca sierpnia.
*** Mam na myśli stworzenie stref niedostępnych, jak np. fragmentów tafli wodnej u podnóża skał wydzielonej
palisadą (niedostępna dla łódek), zwiększenie ilości stanowisk lęgowych dla ptaków skalnych i nietoperzy przez
wykucie dodatkowych otworów w niedostępnych partiach skał i wyłączenie ich z możliwości wspinaczki (o ile może
ona tu być brana pod uwagę).
**** Przestrzenie publiczne w miejscach o dużych ilościach ograniczeń i złożonych uwarunkowaniach wymagają
różnorodnych działań zmierzających do ich realizacji i utrwalenia. Samo uchwalenie planu to tylko ramy. Jeśli plan nie
będzie zawierał czytelnego sygnału o woli jego realizacji przez samorząd miejski będzie stale podważany przez
potencjalnych realizatorów prymitywnej komercji opatrzonej chwytliwą nazwą.
***** Analizy kosztów realizacji Kanału Ulgi nie uwzględniają pomniejszenia tych kosztów o kwoty, które trzeba by
wydać na realizacje i tak potrzebnych miastu terenów rekreacyjnych, które przy umiejętnym podejściu powstałyby
niejako „przy okazji” realizacji przedsięwzięcia hydrotechnicznego.
Wnioski do mpzp „Park Zakrzówek”:
Cały
Dotyczy:
obszar
1. Obiektów historycznego założenia obronnego Twierdzy Kraków: baterii polowej FB-28 przy ul. Zielnej i drogi
planu
fortecznej (dojazdowej) do szańca FS-29 (obecnie ul. Salezjańska).
Wnioskuję o:
a) Objęcie ochroną historycznej baterii artyleryjskiej FB-28 wraz z jej najbliższym i przedpolem w kierunku
południowym (wg. załącznika) oraz przyległym (od strony północno-zachodniej) odcinkiem rowów
strzeleckich z okresu II wojny światowej.
b) Objęcie ochroną, znajdującego się w obszarze objętym planem, odcinka dawnej fortecznej drogi dojazdowej
do szańca FS-29 (ul. Salezjańska), w zakresie jej przebiegu, geometrii przekroju i charakteru nawierzchni.
2. Przeznaczenia terenu, jego ochrony przed nadmiernym zainwestowaniem i charakteru obiektów budowlanych
dopuszczonych do realizacji na przedmiotowym obszarze. Wnioskuję o:
a) Przeznaczenie terenu objętego planem pod funkcję wypoczynkową (park miejski).
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2011 roku. Część wniosku dotyczy
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Ad. 11 W projekcie planu dopuszcza
się lokalizację boisk do gier jedynie
w terenie ZNp.6.
Ad. 12 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Ad. 13 W projekcie planu obowiązuje
„zakaz organizacji imprez masowych
w okresie od 1 kwietnia do 30
czerwca”. Poza wskazanym okresem
lęgowym dopuszcza się organizację
imprez masowych.

uwzględniony
Ad. 2b
uwzględniony

b) Zakaz realizacji w obszarze objętym planem obiektów budowlanych za wyjątkiem służących bezpośrednio
obsłudze funkcji wypoczynkowej terenu.
c) Ograniczenie do minimum możliwości wznoszenia na terenie parku budynków. Ich lokalizacja i forma
architektoniczna powinny zmierzać do jak najpełniejszego ukrycia w otoczającym krajobrazie.

Ad. 2c
częściowo
uwzględniony

d) Wyznaczenie chłonności terenu parku jako podstawy dla określenia sposobu zagospodarowania terenu i
zakresu dopuszczalnych inwestycji.
e) Wykluczenie ulic na obszarze planu z ruchu samochodowego.

Ad. 2d, 2e
nieuwzględniony

3. Tras rowerowych w obszarze planu. Wnioskuję o:
Zabezpieczenie warunków dla realizacji trasy rowerowej, prowadzącej wzdłuż ulic: Salezjańskiej i Zielnej (jako
element trasy cetrum miasta – Tyniec).

20.

128.

31.03.2011 Administracja
Administracja domów LOKIA działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Pychowickiej 18G w Cały
domów „Lokia” Krakowie (30 lokali mieszkalnych) oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Pychowickiej 18H w Krakowie obszar
(28 lokali mieszkalnych) jako Zarządca ww. wspólnot wnioskuje o zachowanie niezwykłych walorów planu
wypoczynkowych Zakrzówka, które stwarzają idealne warunki dla rekreacji mieszkańców. Stanowczo sprzeciwiamy
się planom zabydowy a tych terenach domagając się jednocześnie kontynuacji polityki zmierzającej ku utworzeniu na
Zakrzówku miejskiego parku. Wnioskujemy aby okolice zalewu, Skałek Twardowskiego i okolicznych łąk ze względu
na występujące tam gatunki roślin i zwierząt pozostały niezabudowane. Domagamy się aby na tym terenie został
utworzony zespół przyrodniczo-krajobrazowy ze ścieżkami rowerowymi i pieszymi. Wnioskujemy o zabezpieczenie
dla użytkowników terenu, skarp i brzegów drewnianymi barierkami związanymi formą i wyglądem z otoczeniem.
Wnioskujemy o zachowanie niezwykłości terenów Zakrzówka wyizolowanego od wielkomiejskiego zgiełku i
pozostawienie go jako terenu rekreacyjnego dla szerokiej rzeszy mieszkańców.

21.

129.

31.03.2011 Towarzystwo
Wnioski Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody do projektu miejscowego planu przestrzennego „Park Zakrzówek”:
na
Rzecz 1. Dopuszczenie wykonania dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego planu
Ochrony
2. Oświetlenie dopuszcza się wyłącznie jako oświetlenie niskie wzdłuż ścieżek utwardzonych asfaltem lub brukiem
Przyrody

3.

Wprowadzenie zakazów:
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Ad. 2c częściowo
nieuwzględniony

Cały
obszar
planu

Ad. 3
częściowo
uwzględniony

Ad. 3 częściowo
nieuwzględniony

Częściowo
uwzględniony

Częściowo
nieuwzględniony

Ad. 1
uwzględniony
Ad. 2
częściowo
uwzględniony

Ad. 2 częściowo
nieuwzględniony

również obszary chronione ZN –
zieleń naturalną oraz niezbędne
do prawidłowego
funkcjonowania
obszaru
rekreacyjno-sportowego,
tereny US – sportu i rekreacji.
Ad. 2c Plan dopuszcza lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Na obszarach
gdzie
dopuszczono
lokalizację
obiektów kubaturowych obowiązuje
zakaz zmiany ukształtowania terenu
ze względu na uwarunkowania
przyrodnicze i krajobrazowe.
Ad. 2d Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Ad. 2e W obszarze projektu planu
wyznaczono tereny komunikacji –
drogi
wewnętrzne,
w
śladzie
istniejących
ulic
Wyłom
i Salezjańska,
dla
prawidłowej
obsługi komunikacyjnej obszaru.
Zakres
projektu
planu
został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Zasady organizacji
ruchu
dla
poszczególnych
ulic
należą
do zarządcy drogi.
Ad. 3 Granice planu zostały ustalone
Uchwałą Nr CXV/1550/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada
2011 roku. Część wniosku dotyczy
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Zakres
projektu
planu
został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru
oraz
wyposażenie
go w proponowane elementy należy
do zarządcy terenu.
Zgodnie z art. 44 ust 1 Ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. 2004
Nr 92, poz. 880 z późń. zm.)
określone
zostały
zasady
ustanawiania zespołu przyrodniczokrajobrazowego, jako formy ochrony
przyrody, w drodze odrębnej uchwały
rady gminy.

Ad. 2 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania nie nakazując
ściśle ich lokalizacji i materiałów
wykończeniowych. W terenach ZN
obowiązuje
zakaz
stosowania

a) Wykonywania jakichkolwiek budowli i instalacji oraz zmiany i przekształcania rzeźby terenu za wyjątkiem
wymienionych w opisach poszczególnych kategorii

b) Wprowadzania jakichkolwiek obiektów kubaturowych, za wyjątkiem, wkomponowanych w otoczenie: toalet
oraz ograniczonej ilości obiektów małej gastronomii (do 3 przy każdej z plaż)
c) Urządzania i wykonania jakichkolwiek obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń służących organizacji
imprez masowych

d) Wjazdu samochodami poraz ograniczoną godzinowo dostawą towarów do stanowisk gastronomicznych,
obsługi istniejących obiektów, prowadzenia prac związanych z utrzymaniem parku
e) Grodzenia zbiorników wodnych, łąk i muraw za wyjątkiem barierek zabezpieczających krawędzie ścian
skalnych, zbiorników wodnych, stanowisk gatunków roślin, zwierząt i grzybów chronionych
f) Grodzenia działek w sposób uniemożliwiający ich przekraczanie przez małe zwierzęta

g) Penetrowania zbiorników wodnych przy pomocy obiektów pływających oraz pływania wpław poza
urządzonymi kąpieliskami
h) Wyznaczania nowych dróg, ścieżek w obszarze na zachód od ul. Wyłom

i)

Usuwania drzew i krzewów, poza koniecznością związaną z bezpieczeństwem osób korzystających z
wyznaczonych ścieżek i obiektów rekreacyjnych oraz usuwanych ze względu na cele ochrony przyrody
(stanowiska gatunków o charakterze łąkowym)
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Ad. 3a
uwzględniony
Ad. 3b, 3c
częściowo
uwzględniony

Ad. 3b, 3c
częściowo
nieuwzględniony

Ad. 3d, 3e
nieuwzględniony

Ad. 3f
uwzględniony

Ad. 3g, 3h 3i
nieuwzględniony

nawierzchni bitumicznych ze względu
na uwarunkowania przyrodnicze.
Urządzenie tego obszaru oraz
wyposażenie go w proponowane
elementy należy do zarządcy terenu.
Ad. 3b Zabudowa kubaturowa została
dopuszczona
na
niewielkich
obszarach ograniczonych liniami
zabudowy w których zasięgu
dopuszcza się jedynie realizację
małych
kubaturowych obiektów
pełniących
funkcję
zaplecza,
niezbędnych
do
prawidłowej
realizacji funkcji podstawowej –
urządzony park.
Ad. 3c W projekcie planu obowiązuje
„zakaz organizacji imprez masowych
w okresie od 1 kwietnia do 30
czerwca”. Poza wskazanym okresem
lęgowym dopuszcza się organizację
imprez masowych.
Ad. 3d W obszarze projektu planu
wyznaczono tereny komunikacji –
drogi
wewnętrzne,
w
śladzie
istniejących
ulic
Wyłom
i Salezjańska,
dla
prawidłowej
obsługi komunikacyjnej obszaru.
Zakres
projektu
planu
został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Zasady organizacji
ruchu
dla
poszczególnych
ulic
należą
do zarządcy drogi.
Ad. 3e Dopuszcza się stosowanie
ogrodzeń według określonych ustaleń
planu, również w celu ograniczenia
dostępności terenów ze względów
bezpieczeństwa użytkowników oraz
ochrony przyrody.
Ad. 3g Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Administracja tego terenu należy
do zarządcy terenu.
Ad. 3h W obszarze projektu planu
wyznaczono tereny komunikacji –
drogi
wewnętrzne,
w
śladzie
istniejących
ulic
Wyłom
i Salezjańska,
dla
prawidłowej
obsługi komunikacyjnej obszaru.
Projekt planu dopuszcza również
realizację elementów parku, w tym
ścieżek
spacerowych
wraz
ze schodami
terenowymi,
jako
elementów
przeznaczenia
podstawowego.
Ad. 3i Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Projekt planu dopuszcza usuwanie
drzew
i
krzewów
zgodnie
z przepisami odrębnymi.

22.

130.

31.03.2011 Cracovia Urbs
Europaea,
Konfederacja
na rzecz
przyszłości
Krakowa,
[...]*

Wnioskujemy by miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek” przewidywał
wykonanie niżej wymienionych budowli, obiektów i robót:
1. Na terenie zbiornika wodnego – dwóch ogólnie dostępnych kąpielisk wraz z ogólnie dostępnymi plażami;
2. Miejsc parkingowych dla samochodów w liczbie: min. 70 od strony ul. Pychowickiej i 70 od strony
ul. Twardowskiego;
3. Co najmniej dwóch parkingów rowerowych: jednego od strony ul. Pychowickiej i jednego od strony
ul. Twardowskiego oraz po jednym przy każdej z plaż, o których mowa w punkcie 1;
4. Zabezpieczenie – z uwagi na bezpieczeństwo ludzi – krawędzi zboczy skał estetyczną i trwałą barierą o wysokości
1,2m;

5.
6.

Wytyczenie i wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych w obrębie Parku, w tym wokół akwenu;
Rozmieszczenie i zamocowanie na stałe odpowiedniej liczby ławek oraz koszy na śmieci.

7.

Skomunikowanie obszaru parku z istniejącym układem drogowym poprzez ulicę Wyłom w ramach działki
drogowej 300, o kategorii drogi dojazdowej. Droga ta musi być drogą nieprzelotowa. Zakończona ślepo,
parkingiem samochodowym i rowerowym. Dalej tak jak obecnie powinna przechodzi w drogę pieszo-rowerową o
nr 298.
Do obsługi działek 207/15, 257, 256, 254/3, 254/2, 253, 252/1, 251/4, i 251/5 winien służyć sięgacz ul. Wyłom
biegnący od połączenia działki drogowej 300 z działką 251/5. Ww. działki znajdują się w planie Rejon św. Jacka –
Twardowskiego.

8.

9.

Ponadto, wnioskujemy o odpowiednie zabezpieczenie stosownym ogrodzeniem oczek wodnych wraz z ich
otoczeniem w odległości 15 m od krawędzi linii wodnej i umieszczenie tablic informujących o strefie ochronnej,
ze względu na występowanie tam licznych gatunków płazów chronionych prawem.

Cały
obszar
planu

Ad. 1, 2
częściowo
uwzględniony
Ad. 3
uwzględniony
Ad. 4, 5, 6, 7
częściowo
uwzględniony

Ad. 9
częściowo
uwzględniony

10. Wnioskujemy również o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o teren znajdujący się pomiędzy ul. Zielną i
granicą północną planu biegnącą ul. Salezjańską, gdyż teren ten w obowiązującym studium jest oznaczony jako
Zieleń Publiczna i stanowi przedpole widokowe na skałki i zalew oraz o objęcie go ochrona przed zabudową.
11. Wnioskujemy o dołączenie do planu od strony południowej brakującego fragmentu działki 191/3 będącego
terenem starego cmentarza cholerycznego z 1870 roku.
12. Wnioskujemy także o zachowanie wszystkich terenów stanowiących w tej chwili własność Miasta lub związanych
w jakikolwiek sposób z Miastem jako zieleń publiczną ogólnodostępną.
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Ad. 12
częściowo
uwzględniony

Ad. 1, 2 częściowo Ad. 1, 2 Projekt planu nie umożliwia
nieuwzględniony
tak intensywnego zagospodarowania
ze względu na: stan istniejący,
uwarunkowania przyrodnicze oraz
geomorfologiczne.
Ad. 4, 5, 6, 7
Ad. 4 Zakres projektu planu został
częściowo
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
nieuwzględniony
Plan dopuszcza lokalizację ogrodzeń
nie nakazując ściśle ich lokalizacji
i materiałów
wykończeniowych.
Zabezpieczenie
terenów
leży
w kompetencji zarządców terenu.
Ad. 5, 6 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru
oraz
wyposażenie
go w proponowane elementy należy
do zarządcy terenu.
Ad. 7 ulica Wyłom nie spełnia
parametrów drogi klasy dojazdowej –
została ona wyznaczona jako droga
wewnętrzna KDW.1, KDW.2
Ad. 8
Ad. 8 Nieuwzględniono ze względu
nieuwzględniony
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Ad. 9 częściowo
Ad.
9
Ochronę
istniejących
nieuwzględniony
zbiorników wodnych zapewniono
poprzez wyznaczenie terenów ZN
o przeznaczeniu pod „zieleń naturalną
w ramach Parku Krajobrazowego”.
Zasięg terenów określono m.in. na
podstawie
uwarunkowań
przyrodniczych
i geomorfologicznych.
Dodatkowo
dopuszczono formy ograniczenia
dostępności ze względu na ochronę
przyrody.
Ad. 10, 11
Ad.
10,
11
Nieuwzględniono
nieuwzględniony
ze względu na ustalone granice planu
Uchwałą Nr CXV/1550/11 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada
2011 roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Ad. 12 częściowo Ad. 12 Według projektu planu część
nieuwzględniony
terenów będących własnością Gminy
Miasta Kraków stanowią wody
powierzchniowe śródlądowe, jako
uzupełnienie terenów parkowych,
planowane drogi wewnętrzne (KDW)
oraz parkingi ogólnodostępne, jako
obsługa
komunikacyjna
parku,

13. Wnioskujemy także o poszerzenie obszaru planu Park Zakrzówek o teren przylegającego do niego lasu parkowego,
gdyż teren ten będzie w ten sposób stanowił spójną całość z obszarem planu Park Zakrzówek, o jednakowym
przeznaczeniu i charakterze i będzie dodatkowo chroniony zapisami planu.

Ad. 13
nieuwzględniony

14. Wnioskujemy także o wyznaczenie strefy ochronnej dla węża gniewosza Corrnella austiaca, między skałami
wspinaczkowymi a zalewem, do czego obliguje ustawa o ochronie przyrody.

23.

24.

131.

132.

31.03.2011 [...]*

05.04.2011 [...]*i [...]*
(w
terminie)

Ad. 14
częściowo
uwzględniony

NUMERACJĘ NADANO DLA POTRZEB ROZSTRZYGNIĘCIA
18
1. Składam niniejszym pismem wniosek odnośnie sposobu zagospodarowania działki numer 18, obręb 9 o pow.
23a73m2 położonej przy ulicy Zielnej, której jestem współwłaścicielką w ½ udziału. Teren ten proszę przeznaczyć
pod budownictwo jednorodzinne. Na terenie działki są opracowane Warunki Zabudowy i Zagospodarowania
Terenu pod takie właśnie budownictwo. Sąsiednia zabudowa to budynki jednorodzinne istniejące lub planowane.
Wyżej wymieniona działka to grunty rodzinne otrzymane w spadku po mojej matce.
2.

Jednocześnie chciałabym wystąpić z kategorycznym sprzeciwem i protestem przeciwko planom budowy nowej
drogi łączącej ulicę Zielińskiego z ulicą Twardowskiego i biegnącej dalej wzdłuż ulicy Wyłom, która miałaby
przebiegać przez moją działkę tj. dz. nr 18 obr. 9.
Planowana droga łącząca się z oboma pasami ruchu ulicy Zielińskiego, przeniesie cały ruch miejski w środek
Zakrzówka i poprzez ulicę równoległą do ulicy Wyłom stworzy wkrótce tranzytowe połączenie z osiedlami Ruczaj
i Europejskim.
Droga ta, biegnąc w bezpośrednim sąsiedztwie Skałek Twardowskiego, zniszczy tereny zielone oraz zmieni
charakter zabudowy tego rejonu. Droga nie będzie służyć potrzebom mieszkańców Zakrzówka z zabudowy
jednorodzinnej, lecz developerom budującym duże osiedla w zabudowie wielokondygnacyjnych bloków, które są
nie do przyjęcia na obszarze objętym niniejszym planem.

1.

Cały obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,, Park Zakrzówek”
przeznaczyć na Zieleń publiczną (ZP).

2. Zaprojektować zabezpieczenia urwisk skalnych solidnymi i trwałymi barierkami dla poprawy bezpieczeństwa w
tym rejonie.

3. W otoczeniu wód powierzchniowych wyznaczyć bazę dla nurków oraz dwa ogólnodostępne kąpieliska wraz z
towarzyszącą im infrastrukturą (wypożyczalnia sprzętu, baseny pływające, pomosty).
4. Ulicę Wyłom przeznaczyć zgodnie z obecnym wykorzystaniem – na ciąg pieszy i ścieżkę rowerową oraz
zaplanować dwa parkingi dla rowerów (od ulicy Twardowskiego i Norymberskiej).
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Cały
obszar
planu

Ad. 14 częściowo
nieuwzględniony

a część tereny sportu i rekreacji, jako
program
uzupełniający
funkcję
parkową.
Ad. 13 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.
Ad. 14 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
W
granicach
projektu
planu
dopuszcza
się
ograniczenia
dostępności ze względów ochrony
przyrody. Administracja tego obszaru
należy do zarządcy terenu.

9
Ad. 1 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy terenu nie
objętego granicami projektu planu.
Ad.2 częściowo Ad. 2 częściowo Ad. 2 Nieuwzględniono ze względu
uwzględniony nieuwzględniony
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu. Ulica Wyłom
na odcinku objętym granicami planu
została wyznaczona w południowej
części jako droga wewnętrzna
(KDW.2) dla prawidłowej obsługi
komunikacyjnej
obszaru,
a na odcinku północnym (KDW.1)
ma przeznaczenie wyłącznie dla
ruchu pieszego i rowerowego.
Ad. 1
Ad. 1 częściowo
Ad. 1 W projekcie planu oprócz
częściowo
nieuwzględniony
terenów ZNp – park, wyznaczono
uwzględniony
również obszary chronione ZN –
zieleń naturalną oraz niezbędne
do prawidłowego
funkcjonowania
obszaru
rekreacyjno-sportowego,
tereny US – sportu i rekreacji.
Ad. 2
Ad. 2 Zakres projektu planu został
nieuwzględniony
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru
oraz
wyposażenie
go w proponowane elementy należy
do zarządcy terenu.
Ad. 3, 4
Ad. 3, 4 częściowo Ad. 3, 4 Projekt planu nie umożliwia
częściowo
nieuwzględniony
tak intensywnego zagospodarowania
uwzględniony
ze względu na: stan istniejący,
uwarunkowania przyrodnicze oraz
geomorfologiczne. Ponadto obszar
planu obejmuje tylko fragment
Ad.1
nieuwzględniony

5. Zaplanować odpowiednią liczbę toalet i koszy na śmieci na obrzeżach i terenie Parku.
6. Obszar wspinaczkowy usytuować w Kamieniołomie Batki z wejściem od ulicy Twardowskiego – nie dopuszczać ze
względów bezpieczeństwa możliwości wspinania na skałach nad powierzchnią wód.

7. Infrastruktura drogowa winna obejmować jedynie drogę dojazdową do kąpieliska od strony południowo –
zachodniej, z głównym parkingiem na działce 258 i części działki 207/8 przy ulicy Wyłom (działki te znajdują się
w obszarze planu obszaru Św. Jacka – Twardowskiego). Z uwagi na funkcję ochronną tego planu, na jego terenie
należy uwzględnić parkingi samochodowe tylko w formie ograniczonej do obsługi infrastruktury tego regionu
(części działki nr 205) oraz parking ogólnodostępny na części działki nr 191/11 (od ul. Norymberskiej) i części
działki nr 191/3, która leży poza dawnym cmentarzem cholerycznym (jego pozostałością jest kapliczka przy ul.
Wyłom).
8. Zlokalizować ścieżki spacerowe wokół zbiornika oraz na terenie od ulicy Norymberskiej. Nie przewidywać
wyasfaltowanych ścieżek spacerowych na wzniesieniu Skałek na ulicy Wyłom. Wszystkim ścieżkom spacerowym
winny towarzyszyć siedziska – najlepiej drewniane, takie, jakie znajdują się już na terenie parku Skałki
Twardowskiego.

Ad. 5, 6, 7
nieuwzględniony

Ad. 8,
uwzględniono

9. Usługi gastronomiczne przewidzieć na terenie dawnej bazy Solvayu przy ulicy Wyłom (działka 205).

Ad. 9
nieuwzględniony

10. Wnioskujemy o objęcie planem „Park Zakrzówek” obszaru przedpola skał Twardowskiego czyli niezabudowanymi
łąkami położonymi na północ od skał tj. pomiędzy ul. Salezjańską i Zielną oraz obszaru leśnego przylegającego do
ul. Pietrusińskiego.

Ad. 10
nieuzględniony

ul. Wyłom,
częściowo
pełniący
dojazd dla prawidłowej obsługi
komunikacyjnej obszaru.
Ad. 5, 6 Zakres projektu planu został
określony w art. 15 ust 2 i 3 ustawy.
Plan
dopuszcza
lokalizację
zaproponowanych
elementów
zagospodarowania. Urządzenie tego
obszaru,
wyposażenie
go w proponowane elementy oraz
administracja należy do zarządcy
terenu.
Ad. 7 Ze względu na uwarunkowania
geomorfologiczne tego obszaru nie
ma możliwości doprowadzenia drogi
dojazdowej od strony południowozachodniej. Ponadto należy zauważyć
że
projekt
planu
określa
przeznaczenia
terenu
tylko
w granicach określonych uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wnioskowane działki nr 258,
207/8 oraz 191/3 znajdują się poza
granicami sporządzanego planu.
Ad. 9 Cała działka nr 205 obr. 9
Podgórze znajduje się w terenach
z zakazem zabudowy ze względu
na ochronę wartości krajobrazowych
oraz prawidłowe kształtowanie ładu
przestrzennego zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Ad. 10 Nieuwzględniono ze względu
na ustalone granice planu Uchwałą
Nr CXV/1550/11
Rady
Miasta
Krakowa z dnia 3 listopada 2011
roku. Wniosek dotyczy w części
terenu nie objętego granicami
projektu planu.

* 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. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, obowiązującego w dniu sporządzenia planu.
planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek”,
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami).
2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z edycji projektu planu przygotowanej do skierowania do opiniowania i uzgodnień zgodnie
z art. 17 ust 6 ustawy. Te ustalenia projektu planu mogą ulec zmianie w wyniku uzyskanych opinii i uzgodnień zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy. Rozpatrzenie wniosków nie jest rozstrzygnięciem ostatecznym, bowiem w dalszej
procedurze planistycznej, na jej kolejnych etapach mogą zaistnieć okoliczności merytoryczne, faktyczne i prawne, które zdecydują o ostatecznych rozstrzygnięciach w planie.
3. Zgodnie z art. 7 ustawy rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu wniosków nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
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