
1 
 

Załącznik nr 2 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 

201 201 13 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Wnosi o: 

1. Zmniejszenie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha. 

dz. 172 obr. 76 KDD, KDW, KDL, 

R2, RL, MN4, 

MN4q 

UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień 

właściwych organów. 

202 202 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zniesienie zakazu z §10 "zasady ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego krajobrazu i ładu przestrzennego" 

pkt. 12 "... wyklucza się stosowanie w nowych obiektach paliw 

stałych jako podstawowych źródeł ciepła" 

cały obszar planu   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. 

203 203 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Usunięcie zapisów wskazujących w projekcie planu "obszary 

o skomplikowanych warunkach gruntowych - obszary 

zagrożone ruchami masowymi oraz obszary na których ruchy te 

występują". 

2. Wyłączenie z obszarów w MPZP jako R2 terenów objętych 

"strefą wartości przyrodniczych". 

 RL, ZL, KDL, KDLa, 

KDW, MN4, 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. 

204 204 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Dokonanie zmiany przeznaczenia obszaru R2 pomiędzy ul. 

Nad Czerną a działką 285 obr. 74 oraz obszaru R2 od strony 

południowej działki  285 obr 74 w pasie 40m na odcinku od 

działki 285 i 228/2 do 249 i 297/1 na tereny zabudowy 

jednorodzinnej oznaczonej w planie symbolem MN4 

 KDW, 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. 

205 205 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Poszerzenie obszaru KP - tereny parkingów nad Wisłą przy 

ul. Promowej o część działek 5/2 i 5/3. 

2. 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. 

3. Stworzenie nowego obszaru KW1, jako kontynuację obszaru 

KW, z przeznaczeniem na pomosty oraz inne obiekty i 

urządzenia służące obsłudze kajaków i jachtów motorowych. 

dz. 4/3, 3/1, 5/2, 5/3 

obr. 

KP, R1, 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. 

206 206 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmniejszenie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha do 12m. 

cały obszar planu  UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień 

właściwych organów. 
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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 

207 207 13 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Wnosi o: 

1. Zmniejszenie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha. 

dz. 172 obr. 76 KDD, KDW, MN4, 

MN4q 
UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień 

właściwych organów. 

208 208 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmniejszenie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha. 

dz. 175/3 obr. 76 KDD, KDW, MN4, UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień 

właściwych organów. 

209 209 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. 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. 

210 210 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej drogi Nowopromowej 

KDL w obszarze R2, pomiędzy obszarami w MPZP 

oznaczonymi symbolami W oraz K. 

2. Zapis w MPZP aby pas zabudowy przy drogach był liczony 

od krawędzi jezdni a nie od linii rozgraniczających. 

 KDL, KDLa, UWZGLĘDNIONA   

211 211 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. dokonanie zmiany przeznaczenia obszaru R2 pomiędzy ul. 

Nad Czerną a działką 285 obr. 74 oraz obszaru R2 od strony 

południowej działki  285 obr 74 w pasie 40m na odcinku od 

działki 285 i 228/2 do 249 i 297/1 na tereny zabudowy 

jednorodzinnej oznaczonej w planie symbolem MN4 

dz. 285, 228/2, 

297/1, 249 obr. 74 

  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. 

212 212 13 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Zmniejszenie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha. 

dz. 175/3 obr. 76 KDD, KDW, MN4, UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień 

właściwych organów. 

213 213 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zakwalifikowanie działki 73 jako teren budowlany. 

dz. 73 obr. 77 R2, RL  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. 

214 214 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Odrolnienie działki i zakwalifikowanie jej jako teren 

budownictwa mieszkaniowego. 

dz. 248/2 obr. 73 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 

215 215 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Odrolnienie działki i zakwalifikowanie jej jako teren 

budownictwa mieszkaniowego. 

dz. 248/2 obr. 73 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. 

216 216 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zakwalifikowanie działki jako budowlanej. 

dz. 193 obr. 75 KDDb, MN4, 

MN4z, R2, WS 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

  

217 217 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Planowanej drodze dojazdowej na działkach. 

dz. 185/6, 185/7, 

185/2, 185/3 obr. 76 

KDD, MN4, WS UWZGLĘDNIONA   

218 218 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Planowanej drodze dojazdowej na działkach. 

dz. 185/6, 185/7, 

185/2, 185/3 obr. 76 

KDD, KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA   

219 219 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę klasy drogi (ul. Bolesława Śmiałego i ul. 

Bogucianka) 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. 

220 220 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Wyznaczeniu drogi na działce 91/1 obr. 75. 

Wnosi o: 

2. Zrezygnowanie z planowanej drogi. 

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

221 221 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Pozostawienie ul. Juranda ze Spychowa w jej obecnym 

stanie (szerokości). 

dz. 73 obr. 76 KDD, MN1, MN2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej 

analizy istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

222 222 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeznaczeniu działek pod tereny zieleni urządzonej 

oznaczonej jako ZP2. 

Wnosi o: 

2. Przeznaczenie dz. 285/1 pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i przebiegu granicy terenu 

zabudowy do granicy nowoplanowanej drogi KDDa łączącej 

ul. Bogucianka z ul. Heligundy. 

dz. 285/1, 285/2 obr. 

73 

MN1, WS, ZP2  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. 

223 223 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wyłączenie z przeznaczenia pod zieleń urządzoną ZP2 

obszaru działek i ustalenie granicy zieleni urządzonej na 

granicy zaplanowanej drogi KDDa łączącej ul. Bogucianka i ul. 

Heligundy 

2. Przesunięcie linii zabudowy do granicy nowoplanowanej 

drogi KDDa. 

dz. 280, 281, 282, 

283, 284, 285/1, 

285/2, 286 obr. 

KDD, KDDa, 

MN1, MN2, R2, 

WS, ZP2 

 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. 

224 224 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Likwidację drogi KDD przebiegającej przy budynku 

dawnego przedszkola na dz. 326. 

 KDDa , KDZ UWZGLĘDNIONA  Uwaga uwzględniona w zakresie likwidacji drogi 

KDDa, w konsekwencji ulica Heligundy będzie 

miała połączenie z ulicą Bogucianka poprzez ulice 

Lutego Tura i Benedyktyńską. 
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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 

225 225 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przekwalifikowanie działki na budowlaną pod zabudowę 

jednorodzinną w pasie 40m od drogi. 

dz. 206/3 obr. 73 KDD, 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. 

226 226 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przekwalifikowanie działki na budowlaną pod zabudowę 

jednorodzinną w pasie 40m od drogi. 

dz. 206/2 obr. 73 KDD, 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. 

227 227 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wykreślenie drogi wewnętrznej KDW przebiegającej przez 

działki 127/91 i 127/74 obr. 76 

2. Wykreślenie drogi KDDa z działki 326 obr. 76. 

3. Zmniejszenie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha. 

4. Zmianę kategorii drogi (ul. Bolesława Śmiałego i ul. 

Bogucianka) z KDZ na KDL oraz wykreślenie ścieżki 

rowerowej z tych ulic a skierowanie ich wałami Wisły. 

dz.  127/91 i 127/74 

obr. 76 

KDDa , KDW, KDZ , 

MN4 
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. 

228 228 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę przeznaczenia działek na budowlaną w części 

odpowiednio oddalonej od lasu. 

dz. 73 obr. 77 R2, RL  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. 

229 229 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Zmianę przeznaczenia działek na budowlaną w części 

odpowiednio oddalonej od lasu. 

dz. 73 obr. 77 R2, RL  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 

230 230 13 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

Planowanej drodze wewnętrznej  

dz. 80/3, 86/2 obr. 73 KDD, KDW, MN1, 

MN2 
UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej 

analizy istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

231 231 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Odrolnienie działki i zakwalifikowanie jej jako teren 

budownictwa mieszkaniowego. 

dz. 248/2 obr. 73 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. 

232 232 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Zmianę przeznaczenia działek na budowlaną. 

dz. 228/2, 228/3 obr. 

74 

MN4, 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. 

233 233 13 luty 2012 [...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

Udostępnienie informacji o trybie utworzenia na planie 

zagospodarowania przestrzennego drogi wewnętrznej KDW, 

prowadzącej od ul. Danusi Jurandówny do dz. 170/4 

 KDW  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. 

234 234 13 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Sprzeciwia się: 

1. Wyznaczeniu nowej drogi wewnętrznej KDW przez działkę. 

Wnosi o: 

2. Likwidację planowanej drogi od. ul. Danusi Jurandówny, 

ewentualnie wytyczenie drogi KDW od dz. 170/6 i 170/4 do 

przewidywanej KDD, względnie do ww. działek planowanej 

drogi KDD w pasie istniejącej nieutwardzonej drogi. 

dz. 174/7 KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA   

235 235 13 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Zakwalifikowanie działek jako obszary pod zabudowę 

jednorodzinną. 

dz. 51/8, 51/4, 51/7 

obr. 77 

KDD, MN4, R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie części 

działki 51/4 i całej działki 51/7. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

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. 

236 236 13 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

Przeprojektowanie drogi zgodnie ze stanem faktycznym. 

dz. 170/4, 170/5, 

170/6 obr. 

KDD , KDW, 

MN4, MN4q, R2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

 Uwaga uwzględniona częściowo poprzez 

likwidację drogi wewnętrznej KDW. 
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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 

237 237 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Przesunięcie linii zabudowy w kierunku północnym do granicy 

z działką 89/1, do linii rozgraniczającej działki 92/5 i 89/1 

dz. 108 obr. 73 KDW, KDZ, MN1, 

MN1g, ZP1 

 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. 

238 238 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Zmianę przeznaczenia działki 29/1 na budowlaną. 

dz. 29/1 obr. 77 MN2, R2 UWZGLĘDNIONA 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona z zastrzeżeniem 

konieczności uzyskania opinii i uzgodnień 

właściwych organów. 

239 239 13 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Przeniesienie (likwidacja) odcinków drogi KDW poza granice 

działek 87/2, 87/1, 121/1 obr. 75. 

dz. 87/2, 87/1, 121/1 

obr. 75 

KDW, MN4 UWZGLĘDNIONA    

240 240 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

Uzupełnienie i zmianę zapisów rozdziału III o "dopuszczenie 

do zastosowanie na pokrycie dachów materiałów ceramicznych  

w kolorze szarym  oraz blachy  tytanowo-cynkowej w kolorze 

szarym" 

dz. 239 obr. 73 KDW, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

zmiany treści zapisów dotyczących pokryć 

dachowych. 

241 241 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wyznaczenie drugiej linii zabudowy i pozostawienie ul. 

Grodzisko jako dojazdowej oraz wykreślenie zapisu 

dotyczącego minimalnej szerokości działki i zasady "jedna 

działka - jeden dom". 

2. Zaplanowanie budowy kanalizacji oraz chodnika z jednej 

strony. 

 KDD  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. 

 

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. 

242 242 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przekwalifikowanie dz. 264 obr. 73 na budowlaną. 

Sprzeciwia się: 

2. Planowanemu przebiegowi drogi łączącej centrum osiedla z 

ul. Heligundy (przez dz. 264 obr. 73), proponując połączenie na 

wprost na końcu działki. 

dz. 264 obr. 73 KDD, KDDa, 

KDW, KDZ, MN1, 

R2, UP5, WS, ZP2 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO  

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

likwidacji odcinka drogi KDDa. 

 

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. 

 

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 

243 243 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. 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. 

244 244 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Wnosi o: 

1. Usunięcie strefy wyłączenia z zabudowy w odległości 30m 

od linii lasu. 

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

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

245 245 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Obcięciu działki w celu poszerzenia drogi. 

Wnosi o: 

2. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego z KDZ na KDL. 

dz. 105/4 obr. 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. 

246 246 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Sprzeciwia się: 

1. Obcięciu działki w celu poszerzenia drogi. 

Wnosi o: 

2. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego z KDZ na KDL. 

dz. 105/3 obr. 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. 

247 247 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej drogi Nowopromowej w 

rejon skrzyżowania ul. Bolesława Śmiałego i ul. Nad Czerną. 

 KDL, KDLa UWZGLĘDNIONA   

248 248 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej drogi Nowopromowej w 

rejon skrzyżowania ul. Bolesława Śmiałego i ul. Nad Czerną. 

 KDL, KDLa UWZGLĘDNIONA   

249 249 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej drogi Nowopromowej w 

rejon skrzyżowania ul. Bolesława Śmiałego i ul. Nad Czerną. 

 KDL, KDLa UWZGLĘDNIONA   

250 250 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej drogi Nowopromowej w 

rejon skrzyżowania ul. Bolesława Śmiałego i ul. Nad Czerną. 

 KDL, KDLa UWZGLĘDNIONA   

251 251 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej drogi Nowopromowej w 

rejon skrzyżowania ul. Bolesława Śmiałego i ul. Nad Czerną. 

 KDL, KDLa 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 

252 252 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Terenom zabudowy. 

Wnosi o: 

2. III strefę zabudowy 

dz. 219/3 obr. KDD, KDZ, MN4  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. 

 

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. 

253 253 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Wybudowaniu drogi obok budynku dotychczasowego 

przedszkola. 

Wnosi o: 

2. Zmianę kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego z KDZ na KDL. 

 KDD, KDDa, 

KDW, KDZ, MN1, 

R2, UP5, WS, 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. 

254 254 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Terenom zabudowy. 

Wnosi o: 

2. III strefę zabudowy 

dz. 252/2 obr. MN4, 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. 

 

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. 

255 255 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu drogi Obrony Tyńca. 

 KDD, MN4 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej 

analizy istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

256 256 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Wnosi o: 

1. Przekwalifikowanie działki na całkowicie budowlaną. 

dz. 21 obr. 77 KDW, MN4, 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 

257 257 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę projektu planu polegającą na objęciu działki jako 

terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną 

oznaczonego MN4. 

dz. 242/7 obr. 77 KDD, MN4, R2 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w obrębie części 

działki, zgodnie ze Studium w obrębie terenów 

MN. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałej części 

działki. 

 

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. 

258 258 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę projektu planu i likwidację naniesionej strefy 

ochronnej 30m od terenów leśnych 

dz. 56 obr. 77 KDW, MN4, RL UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

259 259 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu drogi Świętojańskiej i połączeniu ulicy z ul. 

Toporczyków wzdłuż dz. 191/2 drogą inną niż pieszą lub 

ścieżką rowerową. 

 KDD, KDW, 

KDWa, MN4 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej 

analizy istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

260 260 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. 

  UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie strefy 

zakazu lokalizacji zabudowy od lasu, z 

zastrzeżeniem konieczności uzyskania opinii i 

uzgodnień właściwych organów. 

261 261 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. 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. 

262 262 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Wnosi o: 

1. Usunięcie drogi wewnętrznej. 

dz. 194 obr. 76 KDD, KDW, MN4, 

MN4s, WS 

UWZGLĘDNIONA   

263 263 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 
Sprzeciwia się: 

1. Wydzieleniu w obrębie działek wspólnej drogi dojazdowej. 

Dotyczy drogi wewnętrznej KDW. 

dz. 196/2, 196/3 obr. KDW UWZGLĘDNIONA   

264 264 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego z KDZ na KDL. 

dz. 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. 

265 265 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przekwalifikowanie działki. 

dz. 244 obr. 74 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 

266 266 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu drogi Dziewiarzy i połączenia z ul. 

Nowopromową. 

Wnosi o: 

2. Pozostawienie ul. Dziewiarzy jako drogę wewnętrzną. 

 KDD 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. 

267 267 14 luty 2012 [...]* 

[...]* 

Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu drogi Dziewiarzy i połączenia z ul. 

Nowopromową. 

Wnosi o: 

2. Pozostawienie ul. Dziewiarzy jako drogę wewnętrzną. 

 KDD 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. 

268 268 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Juranda ze Spychowa. 

dz. 70 obr. 76 KDD, KDW, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej 

analizy istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

269 269 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu ul. Juranda ze Spychowa. 

dz. 70 obr. 76 KDD, KDW, MN1 UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Z 

ZASTRZEŻENIEM 

 Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

możliwości częściowego zawężenia dróg 

dojazdowych z zastrzeżeniem szczegółowej 

analizy istniejących uwarunkowań oraz uzyskania 

niezbędnych opinii i uzgodnień. 

270 270 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. 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. 

271 271 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Usunięcie w MPZP z obszaru R2 "strefy ochrony wartości 

przyrodniczej" 

   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. 

272 272 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wprowadzenie do MPZP nowej drogi dojazdowej KDD 

zlokalizowanej na granicy obszaru R2 z działkami 72, 73, 74 

jako dojazdu do ul. Nowopromowej do projektowanego 

obszaru UP1. 

 R2, UP1, RL, UP1, 

ZC 

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 

273 273 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Umieszczenie w MPZP wydanych prawomocnych decyzji na 

budowę oraz wybudowanych budynków od 2003r. 

 KDD, KDW, MN1, 

MN2 

 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. 

 

Ustalenia planu nie uniemożliwiają realizacji 

zabudowy zgodnie z wydanymi pozwoleniami na 

budowę. 

274 274 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Wprowadzenie do MPZP nowej drogi dojazdowej KDD 

zlokalizowanej na granicy obszaru R2 z działkami 72, 73, 74 

jako dojazdu do ul. Nowopromowej do projektowanego 

obszaru UP1. 

 R2, UP1, RL, UP1, 

ZC 

UWZGLĘDNIONA   

275 275 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmniejszenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego z drogi zbiorczej na 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. 

276 276 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 na 12m 

dz. 148 obr. 76 KDD, MN4, MN4v 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. 

277 277 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zmianę działki 36 z R2 na MN 

dz. 36 obr. 76 MN1, R2 UWZGLĘDNIONA   

278 278 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu i przekształceniu lokalnych ulic Bogucianka i ul. 

Bolesława Śmiałego w drogi zbiorcze. 

Wnosi o: 

2. Zmianę przebiegu szlaku rowerowego 

3. Zmianę sposobu przeznaczenia dz. 162/3 z rolnej na 

mieszkaniową. 

dz. 93, obr. 76 

dz.162/3 obr. 77 

MN4, MN4m, 

MN4n, R2, KDZ, 

MN1 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

ścieżek rowerowych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

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. 
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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 

279 279 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Poszerzeniu koncepcji projektowanej ulicy Bogucianka. 

2. Lokalizacji projektowanej części szlaku rowerowego przez 

centralne drogi Tyńca. 

3. Przekształceniu lokalnych ulic Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego w drogi zbiorcze. 

Wnosi o: 

4. Zaplanowanie drogi obrzeżami dzielnicy wprost do klasztoru 

Benedyktynów oraz zlokalizowanie przy niej parkingów. 

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

mieszkaniową 

6. Ochronę zalesionych Wzgórz Tynieckich. 

dz. 93, obr. 76 

dz.162/3 obr. 77 

MN4, MN4m, 

MN4n, R2, KDW, 

MN1, KDZ 

UWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

NIEUWZGLĘDNIONA 

CZĘŚCIOWO 

Uwaga uwzględniona częściowo w zakresie 

ścieżek rowerowych. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

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. 

280 280 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przekształceniu lokalnych ulic Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego w drogi zbiorcze. 

2. Poszerzeniu ul. Stępice. 

Informuje, iż: 

3. Popiera budowę planowanej drogi wokół Winnicy, z 

początkiem wspólnym z zaplanowaną drogą do oczyszczalni 

ścieków, a nie w najbardziej niebezpiecznym miejscu ul. 

Bolesława Śmiałego. 

Wnosi o: 

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

mieszkaniową 

dz. 93, obr. 76 

dz.162/3 obr. 77 

MN4, MN4m, 

MN4n, R2, KDW, 

KDZ, MN1, 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 uwzględniona w zakresie zmiany przebiegu 

drogi KDL – wpięcie w ul. Bolesława Śmiałego na 

wysokości oczyszczalni ścieków. 

 

Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie. 

 

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. 

281 281 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zakwalifikowanie działki jako rolnej a nie rolnej z 

możliwością zalesienia 

2. Zmniejszenie strefy zakazu lokalizacji nowych obiektów 

kubaturowych w odległości 30m od granicy użytków leśnych o 

powierzchni większej niż 2ha z 30m na 10m od linii zalesienia. 

dz. 129/3 MN4, 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 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 

282 282 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

283 283 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

284 284 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

285 285 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

286 286 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

287 287 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

288 288 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

289 289 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 



14 
 

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 

290 290 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

291 291 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

292 292 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

293 293 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

294 294 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

295 295 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Obniżenie kategorii drogi ul. Bogucianka i ul. Bolesława 

Śmiałego 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. 

296 296 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Przeznaczeniu terenu jako tereny zieleni urządzonej ZP2 

Wnosi o: 

2. Przekształcenie terenu pod grunty rolne i pastwiska. 

dz. 286, 282, 285/1 

obr. 

KDD, KDDa, 

MN1, MN2, R2, 

WS, ZP2 

 NIEUWZGLĘDNIONA Uwaga nieuwzględniona. 

 

Przeznaczenie ZO w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krakowa uniemożliwia realizację 

zabudowy. 

297 297 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Budowie drogi KDL wzdłuż i na działce 38/3. 

Wnosi o: 

2. Rozbudowę istniejącej drogi rowerowej. 

dz. 38/3 KDL, 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. 



15 
 

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 

298 298 14 luty 2012 [...]* Sprzeciwia się: 

1. Budowie drogi KDL wzdłuż i na działce 38/3. 

Wnosi o: 

2. Przesunięcie planowanej drogi w kierunku północnym np. 

poszerzenie tej drogi gdzie obecnie poruszają się rowerzyści. 

dz. 38/3 KDL, 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. 

299 299 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Przesunięcie wpięcia projektowanej drogi Nowopromowej w 

rejon skrzyżowania ul. Bolesława Śmiałego i ul. Nad Czerną. 

 KDL, KDLa UWZGLĘDNIONA   

300 300 14 luty 2012 [...]* Wnosi o: 

1. Zakwalifikowanie działki 331 jako terenu MN1. 

2. Zmianę dla części działki 169 przylegającej do ul. 

Browarnianej na MN4. 

3. Usuniecie drogi KDDa z działki UP5. 

4. Zmianę kategorii ul. Bolesława Śmiałego i Bugucianka z 

KDZ na KDL. 

dz. 331 KDD, KDDa, 

KDW, KDZ, MN1, 

MN4, R2, UP5, 

WS, 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 na MN 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 

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 
 

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).  

 


