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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 531/2012  

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2012 r.  

 

 

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „TYNIEC - OSIEDLE”.  

 

 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 2 - 31 stycznia 2012 r. 

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 14 lutego 2012 r. 

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

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

301 301 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Planowanej drodze dojazdowej przez działkę 185/4. 

dz. 185/5, 185/4, 

127/63 obr.  

KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA   

302 302 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Sprzeciwia się: 

1. Planowanej drodze KDW i zajęciu działek  91/1, 94/1 obr. 75  

Wnosi o: 

2. Przeanalizowanie czy planowana droga KDW nie może zakończyć 

się na krawędzi działek 96 i 97. 

Sprzeciwia się: 

3. Przedmiotowemu potraktowaniu właścicieli i planowi 

zagospodarowania przestrzennego w części działek 

dz. 91/1, 94/1 obr. 75 KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA   

303 303 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Wnosi o: 

1. Usunięcie z projektu planu projektowanej drogi wewnętrznej w 

rejonie ul. Zagórze. 

dz. 101 obr. 75 KDD, KDW, 

MN4 
UWZGLĘDNIONA   

304 304 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Usunięcie z projektu planu projektowanej drogi wewnętrznej w 

rejonie ul. Zagórze. 

dz. 100 obr. 75 KDD, KDW, 

MN4 
UWZGLĘDNIONA   

305 305 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Sprzeciwia się: 

1. Obcięciu działki w celu poszerzenia ul. Bogucianka i ul. Stępice. 

Wnosi o: 

2. Przeniesienie drogi rowerowej na wał. 

3. Obniżenie kategorii ul. Bolesława Śmiałego i Bogucianki z drogi 

zbiorczej na drogę lokalną. 

dz. 105/4 KDD, KDZ, 

MN4 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie możliwości 

częściowego zawężenia dróg dojazdowych z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

306 306 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii ul. Bolesława Śmiałego i Bogucianki z drogi 

zbiorczej na drogę lokalną. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

307 307 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1.Zmiany przeznaczenia części działki 97 obr. 73 oznaczonej jako 

tereny zabudowy usługowej - usługi publiczne UP3 na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1 

2. Zmiany przeznaczenia działki 265 obr. 73oznaczonej jako tereny 

rolnicze R2 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN 

dz. 97, 265 obr. 73 KDD, KDZ, 

MN1, UP3 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia 

części działki 97. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

308 308 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przekwalifikowanie działki 265. 

dz. 265 obr. 73 KDD, KDDa, 

R2, ZP2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

309 309 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Poprowadzenie linii terenu zabudowy równolegle do budynku. 

dz. 122/2 obr. 73 KDL, KDZ, 

MN1 MN1i, 

R2, RL 

UWZGLĘDNIONA   

310 310 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesuniecie przebiegu projektowanej ul. Nowopromowej KDL w 

kierunku północnym. 

dz. 123/2 obr. 73 KDL, KDZ, 

MN1, R2, RL 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

311 311 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesuniecie przebiegu projektowanej ul. Nowopromowej KDL w 

kierunku północnym. 

dz. 121, 122/2 obr.73 KDL, KDLa, 

KDZ, MN1 

MN1i, R2, RL 

 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

312 312 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesuniecie przebiegu projektowanej ul. Nowopromowej KDL w 

kierunku północnym. 

dz. 120, obr.73 KDL, KDLa, 

KDZ, MN1 

MN1i, R2, RL 

 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

313 313 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeznaczeniu działki jako grunt rolny. 

dz. 249 obr. 73 KDD, MN4, 

MN4d, R2, ZP2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

314 314 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Usunięcie drogi z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

315 315 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działek 182/2, 181/6 w całości pod zabudowę 

jednorodzinną i oznaczenie ich jako tereny MN4 zgodnie z linią 

zabudowy przechodzącą przez działki 182/1, 184/1, 185/3 

 KDDa , KDZ, 

MN4, MN4o, 

R2 

UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona w zakresie tych terenów, w 

obrębie których nie występują uwarunkowania 

uniemożliwiające zainwestowanie. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

316 316 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zakwalifikowanie całej działki 331 jako terenu MN1. 

2. Zmianę przeznaczenia dla części działki 169 na MN4. 

3. Usunięcie drogi KDDa z działki UP5. 

4. Zmianę kategorii ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

 KDD, KDDa, 

KDZ,  KDZ, 

MN1, MN4, 

R2, UP5, ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga uwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia 

działki 331. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zagospodarowania terenów dróg. 

317 317 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Częściowe włączenie działki w obszar zabudowy mieszkaniowej. 

Sprzeciwia się: 

2.Wyznaczeniu  „obszaru o skomplikowanych…” 

dz. 24 obr. 77 KDD, MN4, 

R2, RL 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

318 318 14 luty 2012 [...]* Wnosi o zmianę zapisów planu w obrębie terenów MN3. dz. 64 obr. 73 KDD, MN1, 

MN3, R2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

319 319 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia części działki 117 obr. 73 z obszaru R2 na 

obszar MN1 

dz. 117 obr. 73 KDD, KDZ, 

MN1, MN1h, 

MN4, R2 

UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona w zakresie tych terenów, w 

obrębie których nie występują uwarunkowania 

uniemożliwiające zainwestowanie. 

320 320 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia części działki 118, 119 obr. 73 z obszaru R2 

na obszar MN1 

dz. 118, 119 obr. 73 KDZ, MN1, 

MN1h, R2, RL 
UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona w zakresie tych terenów, w 

obrębie których nie występują uwarunkowania 

uniemożliwiające zainwestowanie. 

321 321 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej ul. Nowopromowej KDL w 

okolicy skrzyżowania ul. Bolesława Śmiałego i ul. Nad Czerną w 

obszarze R2, pomiędzy obszarami w MPZP oznaczonymi symbolami 

W oraz K. 

2. O zapis w MPZP aby pas zabudowy przy drogach był liczony od 

krawędzi jezdni a nie od linii rozgraniczających. 

 KDL, KDLa UWZGLĘDNIONA   

322 322 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy drogi  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację  drogi KDDa przebiegającej przy budynku dawnego 

przedszkola na działce 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 



4 
 

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

323 323 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy drogi  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację  drogi KDDa przebiegającej przy budynku dawnego 

przedszkola na działce 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

324 324 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy drogi  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację  drogi KDDa przebiegającej przy budynku dawnego 

przedszkola na działce 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

325 325 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy drogi  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację  drogi KDDa przebiegającej przy budynku dawnego 

przedszkola na działce 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

326 326 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy drogi  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację  drogi KDDa przebiegającej przy budynku dawnego 

przedszkola na działce 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

327 327 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Korektę granicy linii zabudowy terenu, oznaczonej na mapie MN4, 

na dz. 183 obr. 77, do linii zabudowy, którą wyznaczają dz. 182/1, 

184/1. 

dz. 183 obr. 77 KDZ, MN4, R2 UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona w zakresie tych terenów, w 

obrębie których nie występują uwarunkowania 

uniemożliwiające zainwestowanie. 



5 
 

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

328 328 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Koncepcji projektowanej korekty ul. Bogucianka. 

2. Koncepcji poszerzenia  ul. Stępice. 

3. Przebiegowi projektowanej części Bursztynowego szlaku 

rowerowego. 

4. Projektowi przekształcenia  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego w 

drogi zbiorcze. 

Wnosi o: 

5. Zaprojektowanie drogi obrzeżami dzielnicy. 

6. Zmianę sposobu przeznaczenia dz. 162/3 z rolniczej na 

mieszkaniową 

dz. 92, 93, obr. 76 

dz. 162/3 obr. 77 

KDW, MN1, 

MN4, MN4m, 

R2, KDZ,  

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie możliwości 

częściowego zawężenia dróg dojazdowych z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

329 329 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zakwalifikowanie całej dz. 331 jako terenu MN1. 

2. Zmianę zakwalifikowania dz. 169 z R2 na MN4. 

3. Usunięcie drogi KDDa przebiegającej przy budynku dawnego 

przedszkola na działce 326. 

4. Zmianę kategorii drogi  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z 

KDZ na KDL. 

 KDD, KDDa, 

KDZ, MN1, 

MN4, R2, UP5, 

ZP2, KDZ 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga uwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia 

działki 331. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zagospodarowania terenów dróg. 

330 330 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy drogi  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację  drogi KDDa przebiegającej przy budynku dawnego 

przedszkola na działce 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

331 331 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy drogi  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację  drogi KDDa przebiegającej przy budynku dawnego 

przedszkola na działce 326. 

 KDL,KDDa, 

KDZ, MN1, 

MN1i, R2, RL, 

UP5, ZP2, 

KDZ 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

332 332 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy drogi  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację  drogi KDDa przebiegającej przy budynku dawnego 

przedszkola na działce 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

333 333 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Wnosi o: 

1. Zmianę zasad obsługi w zakresie komunikacji oraz zasad 

wyposażenia w infrastrukturę. 

 MN4, R2, RL, 

ZL 
UWZGLĘDNIONA   

334 334 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii przeznaczenia terenu dz. 125, 126 obr. 77 z 

terenów rolniczych R2 na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

dz. 125, 126 obr. 77 MN4, R2, RL, 

ZL 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

335 335 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę przebiegu linii zabudowy dz. 127/86 i zmniejszenia ścięcia 

wyjazdu z działki. 

dz. 127/86 KDD, KDW, 

MN4 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie możliwości 

częściowego zawężenia dróg dojazdowych z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

336 336 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę przebiegu linii zabudowy dz. 127/86 i zmniejszenia ścięcia 

wyjazdu z działki. 

dz. 127/77 obr.  KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie możliwości 

częściowego zawężenia dróg dojazdowych z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

337 337 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wyznaczenie pasa 40m wzdłuż ul. Heligundy pod zabudowę 

jednorodzinną. 

dz. 206/1 obr. KDD, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

338 338 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wyznaczenie pasa 40m wzdłuż ul. Heligundy pod zabudowę 

jednorodzinną. 

dz. 206/1 obr. KDD, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

339 339 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wyznaczenie pasa 40m wzdłuż ul. Heligundy pod zabudowę 

jednorodzinną. 

dz. 206/1 obr. KDD, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

340 340 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeznaczeniu działki 283 obr. 73 na tereny zieleni urządzonej ZP2. 

Wnosi o: 

2. Pozostawienie działki 283 działką rolniczą. 

dz. 283 obr. 73 MN1, MN2, 

R2, WS, ZP2 
UWZGLĘDNIONA   

341 341 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Sprzeciwia się: 

1. Przeznaczeniu w części północnej działek 286, 285/1 oraz części 

działki 284 obr. 73 pod tereny zieleni urządzonej ZP2 

Wnosi o: 

2. Przeznaczenie północnej części działek 286, 285/1 oraz części 

działki 284 pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Urządzenie odcinka drogi dojazdowej łączący nowoprojektowaną 

drogę KDDa oraz wnioskowany obszar zabudowy jednorodzinnej w 

północnej części działek 286, 285/1 oraz części działki 284. 

dz. 286, 285/1, 284 obr. 

73 
MN1, MN2, 

WS, ZP2 

 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

342 342 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeznaczeniu działki 284 pod teren zieleni urządzonej ZP2 

Wnosi o: 

2. Pozostawienie działki 283 jako działki rolnej. 

 MN2, WS, ZP2 UWZGLĘDNIONA   

343 343 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Dopuszczenie na dz. 226 zabudowy mieszkalnej do wys. 6m z 

dachem płaskim lub zbliżonym do płaskiego pokrytym zielenią 

ekstensywną. 

 KDW, MN1  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

344 344 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie działek 69, 70, 76, 81, 82, 83 jako terenu z 

podstawowym przeznaczeniem na usługi z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej. 

2. W przypadku lokalizacji na terenie UP1 funkcji parkingowej wnosi 

o wprowadzenie zapisu o konieczności wprowadzenia pasa zieleni 

izolacyjnej wzdłuż granicy parkingu. 

dz. 69, 70, 76, 81, 82, 

83 obr. 

KDD, MN1, 

UP1, US1, WS 
UWZGLĘDNIONA    

345 345 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Dokonanie zmiany przeznaczenia obszaru R2 położonego wzdłuż 

istniejących dróg w zarządzie ZIKiT z przeznaczenie pod pas 

zabudowy mieszkaniowej szerokości 50m po obu stronach drogi na 

wymienionych ulicach: końcowy odcinek ul. Nad Czerną obszar R2 

(po lewej stronie drogi) i działki drogowej 285 obr. 74 (po prawej i 

lewej stronie drogi). 

 R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

346 346 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wprowadzenie zapisu w §20 pkt 1dla terenu UP1 możliwości 

budowy szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 UP1 UWZGLĘDNIONA    

347 347 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1.Wprowadzenie nowej drogi dojazdowej KDD, zlokalizowanej na 

granicy obszaru R2 wzgórza Winnica z dz. 72, 73, 74 jako dojazdu do 

nowoprojektowanej ul. Nowopromowej KDL do projektowanego 

obszaru UP1. 

 KDD, MN2, 

R2, RL, UP1 
UWZGLĘDNIONA   

348 348 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wpisanie oznaczenia ul. Benedyktyńskiej symbolem KDD. 

 KDD UWZGLĘDNIONA   
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

349 349 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wprowadzenie obszarów, które w SUiKZP z 2003 r. są obszarami 

MN a w obecnym projekcie planu R2. 

dz. 28, 292/ 30, 36, 38, 

39, 43/1, 46/1, 48, 117, 

118, 119, 9/16 obr. 

 

KDW, KDZ, 

MN1, MN1h, 

MN4, R2, RL, 

U1, U2 

UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona w zakresie tych terenów, w 

obrębie których nie występują uwarunkowania 

uniemożliwiające zainwestowanie. 

350 350 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej ul. Nowopromowej KDL w 

okolicy skrzyżowania ul. Bolesława Śmiałego i ul. Nad Czerną w 

obszarze R2, pomiędzy obszarami w MPZP oznaczonymi symbolami 

W oraz K. 

2. O zapis w MPZP aby pas zabudowy przy drogach był liczony od 

krawędzi jezdni a nie od linii rozgraniczających. 

 KDL, KDLa UWZGLĘDNIONA   

351 351 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Uwzględnienie nowej drogi KDW (która rozpoczyna się od. ul. Nad 

Czerną na całej długości działki drogowej 285 obr. 74). 

 MN2, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

352 352 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Usuniecie z obszaru R2 "strefy ochrony wartości przyrodniczych". 

 R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

353 353 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Dokonanie zmiany przeznaczenia obszaru R2 położonego wzdłuż 

istniejących dróg w zarządzie ZIKiT z przeznaczenie pod pas 

zabudowy mieszkaniowej szerokości 50m po obu stronach drogi na 

wymienionych ulicach: 

-końcowy odcinek ul. Nad Czerną obszar R2 (po lewej stronie drogi) i 

działki drogowej 285 obr. 74 (po prawej i lewej stronie drogi), 

-końcowy odcinek ul. Browarnianej od przepustu rowu 

melioracyjnego obszar R2 (po lewej stronie), 

-obszar R2 przy nowo projektowanej drodze od ul. Bogocianka do ul. 

Heligundy w obszarze R2 (po prawej stronie). 

 R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. Prowadzenie dróg w 

terenach nie wskazywanych w Studium do 

zainwestowania jest nieuzasadnione. 

354 354 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wprowadzenie obszarów, które w SUiKZP z 2003 r. są obszarami 

MN a w obecnym projekcie planu R2. 

 R2 UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona w zakresie tych terenów, w 

obrębie których nie występują uwarunkowania 

uniemożliwiające zainwestowanie. 

355 355 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1.Umieszczenie dalszego odcinka istniejącej ul. Browarnianej jako 

drogi wewnętrznej od przepustu rowu melioracyjnego w kierunku 

obwałowania Wisły. 

   NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. Prowadzenie dróg w 

terenach nie wskazywanych w Studium do 

zainwestowania jest nieuzasadnione. 

356 356 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Dokonanie zmiany przeznaczenia obszaru R2 położonego wzdłuż 

istniejących dróg w zarządzie ZIKiT z przeznaczenie pod pas 

zabudowy mieszkaniowej szerokości 50m po obu stronach drogi na 

wymienionych ulicach: 

-końcowy odcinek ul. Heligundy i ul. Walgierza Wdałego (po prawej i 

lewej stronie drogi) 

-końcowy odcinek ul. Browarnianej od przepustu rowu 

melioracyjnego obszar R2 (po lewej stronie), 

- końcowy odcinek ul. Nad Czerną i działki drogowej 285 obr. 74 (po 

prawej i lewej stronie drogi) 

 R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. Prowadzenie dróg w 

terenach nie wskazywanych w Studium do 

zainwestowania jest nieuzasadnione. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

357 357 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wprowadzenie nowej drogi dojazdowej KDD, zlokalizowanej na 

granicy obszaru R2 wzgórza Winnica z dz. 72, 73, 74 jako dojazdu do 

nowoprojektowanej ul. Nowopromowej KDL do projektowanego 

obszaru UP1. 

 UP1, MN2, R2, 

RL, 
UWZGLĘDNIONA   

358 358 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmniejszenie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha z 30m do 12m. 

dz. 213/4 obr. 75 KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona z zastrzeżeniem konieczności 

uzyskania opinii i uzgodnień właściwych organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

359 359 15 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przekształcenia  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego w drogi 

zbiorcze. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

360 360 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Uaktualnienie map na których został przedstawiony plan z 

uwzględnieniem w planie uwarunkowań własnościowych. 

  UWZGLĘDNIONA   

361 361 15 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przekształcenia  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego w drogi 

zbiorcze. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

362 362 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Uaktualnienie map na których został przedstawiony plan z 

uwzględnieniem w planie uwarunkowań własnościowych. 

  UWZGLĘDNIONA   

363 363 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

364 364 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 



10 
 

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

365 365 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

366 366 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

367 367 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

368 368 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 



11 
 

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

369 369 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

370 370 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

371 371 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

372 372 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

373 373 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

374 374 15 luty 2012 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

375 375 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

376 376 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 



13 
 

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

377 377 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

378 378 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

379 379 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

380 380 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

381 381 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

382 382 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

383 383 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

384 384 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

385 385 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

386 386 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

387 387 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

388 388 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

389 389 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

390 390 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

391 391 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

392 392 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

393 393 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

394 394 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

395 395 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

396 396 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

397 397 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

398 398 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

399 399 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

2. Likwidację drogi KDDa z działki 326. 

 KDDa, KDZ, 

MN1, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

400 400 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Dokonanie zmiany przeznaczenia R2 dz. 287, 288, 290, 291, 292, 

293, 294 obr. 74 na obszar MN 

dz. 287, 288, 290, 291, 

292, 293, 294 obr. 74 

KDW, R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

401 401 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przekwalifikowanie działki na teren budowlany z możliwością 

zabudowy jednorodzinnej. 

dz. 126/1 obr. 75 KDW, RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

402 402 15 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Wnosi o: 

1. Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej 

dz. 91/9, 92. 94/2, 95/4 

obr. 76 

R2  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

403 403 15 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu linii rozgraniczających obecnej jezdni. 

Wnosi o: 

1. Zmianę klasy  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

dz. 59 obr. 76 KDZ, MN4, 

RL, ZL 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

404 404 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

405 405 15 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kwalifikacji gruntu dz. 275/7, 275/8, 275/9 obr. 76 pod 

budownictwo jednorodzinne. 

 ZP3  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

406 406 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przeznaczenie w całości działki pod zabudowę, w przypadku braku 

takiej możliwości przynajmniej na równi z przylegającymi 

zabudowanymi działkami. 

dz. 78/4 KDD, MN4, 

MN4j, R2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

407 407 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę w projekcie przeznaczenia terenu z usługowego na 

mieszkalny. 

dz. 2/36 UP1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo poprzez dopuszczenie 

realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany funkcji 

terenu z UP na MN. 

408 408 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeznaczeniu działek jako tereny rolnicze z możliwością zalesienie 

RL 

Wnosi o: 

2. Przeznaczenie działek jako tereny zieleni urządzonej ZP. 

dz. 13/1, 12, 11, 54, 55, 

10/8,10/6, 16/9 obr. 73 

KDL, KDLa, 

R2, RL 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

409 409 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia sie: 

1. Przebiegowi linii granicy obszaru zagrożonego zalaniem wodami 

powodziowymi Q% na odcinku działki. 

dz. 55 obr. 73 RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

Projekt planu posiada niezbędne opinie i uzgodnienia w 

zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

410 410 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej ul. Nowopromowej KDL w 

obszarze R2, pomiędzy obszarami W oraz K. 

2. O zapis w MPZP aby pas zabudowy przy drogach był liczony od 

krawędzi jezdni a nie od linii rozgraniczających. 

 KDL, KDLa UWZGLĘDNIONA   

411 411 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zniesienie z §10, punktu 12. 

2. Zamianę zapisu dotyczącego pokryć dachowych na zapis: "do 

pokrycia dachów należy stosować materiały o odcieniach kolorów 

czerwonego lub brązowego, które swoim kształtem i fakturą podobne 

są do dachówki ceramicznej". 

  UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany treści zapisu 

w par. 10. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmiany 

treści zapisów dotyczących pokryć dachowych. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

412 412 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmniejszenie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha z 30m do 12m. 

  UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień właściwych 

organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

413 413 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

 KDZ  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

414 414 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Poszerzenie przeznaczenia działek pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

dz. 91/8, 91/9 obr. 74 KDZ, MN4, 

R2, U1 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

przeznaczenia części terenu działek pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

415 415 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Nieuwzględnianiu przez plan stanu faktycznego przedmiotowego 

terenu i ustaleniom sprzecznym z dotychczasowym przeznaczeniem i 

trwałym zagospodarowaniem oraz stanem własności. 

Wnosi o: 

1. Dokonanie korekty w projekcie planu w zakresie doprowadzenie do 

zgodności przeznaczeń działek ze stanem faktycznym - tj. 

przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

dz. 161/1, 161/7 obr. 76 R1, R2, WS, 

ZP2 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

416 416 14 luty 2012 [...]*  

(34 podpisy) 

Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia terenu na drogę publiczną. 

dz. 2/10, 72, 73, 74/1, 

74/2 obr. 

KDL, KDD, 

MN1, MN2, 

R2, RL, UP1, 

ZL 

UWZGLĘDNIONA   

417 417 14 luty 2012 [...]*  

(34 podpisy) 

Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia terenu z mieszkalnego o niskiej 

intensywności na mieszkalny o wyższych parametrach odpowiadający 

sąsiedztwu. 

dz. 78/5 obr. KDD, KDW, 

MN1, WS 
 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

418 418 14 luty 2012 [...]*  

(34 podpisy) 

Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia terenu z usługowego na mieszkalny. 

dz. 2/34, 2/35 obr.  KDD, MN2, 

MW, R2, UP1, 

W 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

przeznaczenia części terenu UP1 na funkcje 

mieszkaniową jednorodzinną. 

Zmianie ulegnie również zakres ustaleń szczegółowych 

w obrębie dotychczasowego terenu UP1 oraz w zakresie 

rozwiązań komunikacyjnych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

419 419 14 luty 2012 [...]*  

(34 podpisy) 

Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia terenu z usługowego na mieszkalny. 

dz. 78/4 obr. KDD, MN1, 

UP2, US1, WS 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo poprzez zmianę 

przeznaczenia całej działki na MN2. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 



21 
 

Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

420 420 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1.Utworzeniu strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha. 

2. Nieprawidłowemu przebiegowi maksymalnych nieprzekraczalnych 

linii zabudowy. 

3. Zbytniej szerokości ul. Obrony Tyńca od ul. Skołczanka do lasu. 

4. Małej precyzyjności planu w zakresie oznaczenia "szlaku 

turystycznego lub trasy rowerowej". 

dz. 205/2 obr. KDD, MN4, R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie możliwości 

częściowego zawężenia dróg dojazdowych z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień właściwych 

organów. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

421 421 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wykreślenie drogi wewnętrznej KDW przebiegającej przez działki. 

2. Wykreślenie drogi KDDa z działki 326. 

3. Zmianę kategorii  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

4. Wykreślenie ścieżki rowerowej z ul. Bogucianka i Bolesława 

Śmiałego i wyznaczenie jej na wałach Wisły. 

5. Zmianę zapisu dotyczącego strefy zakazu lokalizacji nowych 

obiektów kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków 

leśnych o powierzchni większej niż 2ha z 30m na 12m. 

dz. 127/91, 127/74 obr. 

76 

KDW, KDDa, 

KDZ, MN1, 

MN4, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień właściwych 

organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie ścieżek 

rowerowych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

422 422 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wykreślenie drogi wewnętrznej KDW przebiegającej przez działki. 

2. Zmianę kategorii  ul. Bogucianka i Bolesława Śmiałego z KDZ na 

KDL. 

3. Wykreślenie ścieżki rowerowej z ul. Bogucianka i Bolesława 

Śmiałego i wyznaczenie jej na wałach Wisły. 

4. Zmianę zapisu dotyczącego strefy zakazu lokalizacji nowych 

obiektów kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków 

leśnych o powierzchni większej niż 2ha z 30m na 12m. 

5. Wykreślenie drogi KDDa z działki 326. 

dz. 127/91, 127/74 obr. 

76 

KDW, KDDa, 

KDZ, MN1, 

MN4, R2, UP5, 

ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi KDDa, 

w konsekwencji ulica Heligundy będzie miała połączenie 

z ulicą Bogucianka poprzez ulice Lutego Tura i 

Benedyktyńską. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień właściwych 

organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie ścieżek 

rowerowych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

423 423 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Sprzeciwia się: 

1. Nowoprojektowanej drodze łączącej ul. Bolesława Śmiałego z ul. 

Obrony Tyńca oraz planowaną rozbudową skrzyżowania łączącego ul. 

Nad Czerną, Zagórze i Bolesława Śmiałego. 

dz. 83/2 obr. KDD, KDW, 

MN4 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie możliwości 

częściowego zawężenia dróg dojazdowych z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

424 424 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii ul. Obrony Tyńca zgodnie z jej wewnętrznym 

osiedlowym charakterem, nie poszerzanie drogi. 

2. Poszerzenie linii zabudowy tak aby była zgodna z sąsiednimi 

budynkami. 

dz. 213/2 obr. 76 KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie możliwości 

częściowego zawężenia dróg dojazdowych z 

zastrzeżeniem szczegółowej analizy istniejących 

uwarunkowań oraz uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień właściwych 

organów. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 
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Lp. 
NR 

uwagi 

DATA złożenia 

uwagi 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

uwagą) 

USTALENIA 

PROJEKTU 

PLANU dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI 

UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia 

uwagi – w zakresie uwag nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo 

lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

425 425 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia terenu z rolniczego z możliwością zalesienia 

na teren usług komercyjnych z przeznaczeniem pod usługi 

gastronomiczne albo tereny klasy zieleni urządzonej z możliwością 

zainwestowania: 

- w zieleń urządzoną 

- obiekty małej architektury 

- sezonowe obiekty tymczasowe w zakresie usług kultury, turystyki, 

sportu i rekreacji 

- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 

- dopuszcza się przebudowę bez możliwości rozbudowy i nadbudowy 

istniejącej zabudowy z zachowaniem pozostałych warunków 

określonych w ustaleniach planu. 

dz. 56 obr 73 RL  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

426 426 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Poszerzenie obszaru KP nad Wisłą o część działek 1, 5/2, 5/3 obr. 

73 

2. Objęcie obszaru pomiędzy ul. Promową a Wisłą przeznaczeniem 

tereny zieleni urządzonej ZP5. 

 KP, R1  NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 

uniemożliwia realizację zabudowy. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

427 427 14 luty 2012 podpisy 70 osób Wnosi o: 

1. Zmianę zapisu dotyczącego strefy zakazu lokalizacji nowych 

obiektów kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków 

leśnych o powierzchni większej niż 2ha z 30m na 12m 

  UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień właściwych 

organów. 

 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

428 428 14 luty 2012 Rada Dzielnicy XVIII Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława Śmiałego z 

KDZ na drogi lokalne KDL. 

2. Zmniejszenie wskazanego parametru odległości zabudowy od 

użytku leśnego do 12m. 

3. Poszerzenie obszaru KP - tereny parkingów nad Wisłą przy ul. 

Promowej o część działek 5/2 i 5/3. 

4. Przeznaczenie pozostałej części działek 5/2 i 5/3 oraz działek 4/3 i 

3/1 przy ul. Promowej na tereny sportu i rekreacji US3, z 

przeznaczeniem na boiska trawiaste, pola biwakowe, ciągi piesze, 

tymczasowe obiekty małej architektury. 

5. Stworzenie nowego obszaru KW1, jako kontynuację obszaru KW, z 

przeznaczeniem na pomosty oraz inne obiekty i urządzenia służące 

obsłudze kajaków i jachtów motorowych. 

6. Dopuszczenie stosowania w pokryciach blachodachówek oraz 

gontów bitumicznych. 

7. Uwzględnienie dz. 37 obr. 77 oraz dz. 285 obr. 74 jako dróg 

wewnętrznych. 

8. Usunięcie zapisów wskazujących "obszary o skomplikowanych 

warunkach gruntowych - obszary zagrożone ruchami masowymi oraz 

obszary na których ruchy te występują". 

9. Wyłączenie obszarów oznaczonych jako RL z terenów objętych 

"strefą  ochrony wartości przyrodniczych". 

10. Uwzględnienie wszystkich prawomocnych decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy oraz pozwoleń na budowę. 

 KDD, KDZ, 

KP, MN2, R1, 

R2, RL 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień właściwych 

organów. 

Konkretną odległość określać będą przepisy odrębne. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie zmiany 

treści zapisów dotyczących pokryć dachowych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

Podtrzymuje się dotychczasowy planowany sposób 

zabudowy i zagospodarowania terenów będący m.in. 

rezultatem sposobu rozpatrzenia uwag złożonych w 

trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu. 

* 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 
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Wyjaśnienia uzupełniające: 

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie o nieuwzględnieniu uwag nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. 

2. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o: 

- Studium - należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 

- planie - należy przez to rozumieć sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec-Osiedle”, 

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


